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Revisionsverkets ställningstaganden

I denna revision svarar revisionsverket på frågan om hur staten skulle kun-
na främja företags investeringar.

Den övergripande bilden av investeringsmiljön i Finland bygger på jäm-
förelser mot Sverige, Danmark och Nederländerna. För revisionen gjordes 
53 intervjuer i dessa fyra länder. De intervjuade personerna var tjänstemän, 
företagsledare, representanter för näringslivsorganisationer och andra ex-
perter. I revisionen utnyttjades dessutom resultaten från två workshopar, 
där cirka 50 sakkunniga från företag och offentlig förvaltning deltog. Som 
underlag för revisionen användes utöver intervjuerna även olika interna-
tionella konkurrenskraftsindex och annan litteratur.

Staten kan göra en hel del för att främja företags investeringar

Företag investerar alltid utifrån sina egna premisser. I ett land som Finland, 
med en omfattande och förvaltningsövergripande offentlig sektor, kan sta-
ten likväl genom sina åtgärder påverkar företagens investeringar.

Att bygga ett bra samhälle är på många sätt synonymt med att etablera 
en bra investeringsmiljö. Bra offentlig basservice, jämlikhet och trivsamma 
bomiljöer är attraktionsfaktorer när det gäller att få högavkastande inves-
teringar till landet. Därför angår ansvaret för etablering av en bra investe-
ringsmiljö alla förvaltningsområden.

Den offentliga förvaltningen skulle kunna starta med egen förändring 
och gå i framkant för kundservice, innovation och förnyelsekapacitet

Ett förmånligt sätt förbättra investeringsmiljön är att lägga om tanke- och 
handlingssätt inom förvaltningen.

Trots att företagen uppskattar den finländska offentliga förvaltningens 
kompetens, opartiskhet och tillförlitlighet, ter sig myndigheternas verksam-
het för dem ibland som alltför långsam, komplicerad och ineffektiv.

Förvaltningen kan genom sitt sätt att agera påverka den rådande sam-
hällskulturen: en offentlig förvaltning som är innovativ, kvick, experimen-
terande, nätverkande, serviceinriktad, vidsynt och marknadskännande ökar 
chanserna för att finländska företag också besitter dessa önskvärda egen-
skaper. Eftersom staten i sina uttalanden önskar att företagen ska ge prov 
på dessa egenskaper, så vore det naturligt att statsförvaltningen själv strä-
var efter att utvecklas i samma riktning.

En förvaltning som håller sig till samma gamla mönster, kan ge upphov 
till reglering och myndighetskontroll som förhindrar förnyelse av omvärlden 
och affärsverksamheten. Utöver verksamhet enligt gällande normer borde 
förvaltningen fokusera på verksamhet enligt till buds stående möjligheter.
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Myndigheter bör bjuda in företag till dialog och dra nytta av deras 
expertis

Den internationella konkurrensen utgör måttstocken för investeringsmil-
jön och den offentliga förvaltningens prestanda i Finland. Det avgörande är 
de investerande företagens uppfattning och erfarenhet av hur väl saker och 
ting fungerar i Finland jämfört med konkurrentländer. 

Företag värdesätter samarbete och delar gärna med sig av sina insikter 
med myndigheterna. Därför bör myndigheterna bjuda in företag till en di-
alog, dra nytta av företagens expertis och lära sig av företagen.

Företagspolitiken bör med fördel bygga på såväl nationalekonomi som 
företagsekonomisk expertis om hur företag fattar beslut och når framgångar.

Staten kan ge marknadsföringens status och 
marknadsföringskunnande ett lyft

Finland förlorar mot sina konkurrenter i marknadsföringens status och 
marknadsföringskunnande. Finländska företag har inte klarat sig speci-
ellt bra på konsumentmarknaden och de har färre värdefulla varumärken 
för konsumentvaror jämfört med företag i andra länder. Finländska före-
tag har inte lyckats haka på utvecklingen inom webbhandeln lika bra som 
andra länder.

Statsledningen och myndigheterna borde identifiera marknadsföring-
ens betydelse som en faktor som höjer både företagets lönsamhet och sam-
hällsekonomins produktivitet.

I revisionen ingår utvecklingsförslag för att höja marknadsföringens an-
seende och marknadsföringskompetensen. Förslagen gäller speciellt inrik-
tande av mer produktutvecklingsfinansiering till kommersialisering av inn-
ovationer, utveckling av den grundläggande utbildningen så att de som går 
ut grundskolan i framtiden ska ha bättre tal- och presentationsfärdigheter 
samt inrättande av ett utvecklingscenter för marknadsföring. Utvecklings-
centret skulle sammanföra de bästa experterna och den bästa kompetensen 
inom marknadsföring och betjäna företagen genom samarbetsprojekt. Cen-
tret skulle fungera som ett slags tillväxtmotor för marknadsföringskunnande.

Företagsledarna önskade att den högsta statsledningen skulle 
engagera sig i Finland som föremål för investeringar

När ett företag ska fatta beslut om i vilket land det vill investera, kan mark-
nadsföringen av landet spela en avgörande roll. Ministrarna och den hög-
sta statsledningen i Finland är mindre aktiva i att locka investeringar än i 
referensländerna.

För att vi ska kunna förstå vad de utländska investerarna önskar sig mås-
te vi lyssna till deras problem och förhoppningar. Likaså är det viktigt att 
lyssna på företagens erfarenheter efter att de investerar i Finland för att 
de ska stanna och växa här. Dessa kontakter behöver Finland bli bättre på.
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Att bevara och förbättra – positiva och negativa aspekter i 
investeringsmiljön i Finland:

Positivt Negativt

Företagsverk-
samhet

Bra och jämlik grundskola
Högutbildad arbetskraft
Innovationsförmåga och 
högkvalitativ forskning
Bra naturresurser
Bra tillgång och pris på energi
Bra tillgång på arbetskraft inom 
många sektorer
Konkurrenskraftig 
företagsbeskattning
Bra flygförbindelser

Låg status och dålig kompetens 
inom marknadsföring
Långsam planläggning och 
handläggning av bygglov
Svårt att säga upp fasta 
anställningar
Finland står inte alltid på sig på 
EU:s inre marknad
Betingelserna för 
företagsverksamhet i glesbygden

Samhälle och 
livsmiljö

Bra bomiljö: bra basservice, ren 
natur och säkerhet
Jämlikt samhälle
Förtroende mellan medborgarna
Kompetent och tillförlitlig 
förvaltning

Litet marknadsområde
Ofördelaktigt läge
Dåligt känd utomlands
Städerna saknar internationell 
attraktionskraft
Ökande skillnader i 
levnadsstandarden mellan 
medborgarna

Ekonomi ICT-kluster och 
mjukvarukompetens
Framgångsrik skogsindustri

Dåliga utsikter för ekonomisk 
tillväxt
Smal näringslivsstruktur, få kända 
varumärken, dålig framgång på 
konsumentmarknaden
Få utländska investeringar som 
skulle kunna attrahera nya 
investeringar

Revisionsverket rekommenderar att

1. Arbets- och näringsministeriet ska rikta in produktutvecklingsfinan-
siering mer till kommersialisering och marknadsföring av innovationer.

2. Finansministeriet ska följa med företagens kundnöjdhet i fråga om 
myndigheternas tjänster och utveckla statsförvaltningens verksam-
het så att företagen får positivare erfarenheter av kontakterna med 
myndigheter.

3. Finpro ska dra mer nytta av diplomater och företagsledare för att att-
rahera utländska investeringar och hålla kontakt under en längre tid 
med utländska företag som redan etablerat sig i Finland.
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1 Föremål för revision

I Finland investerar företagen fortfarande mindre än de gjorde före finans-
krisen. Detta avspeglar både det allmänna ekonomiska läget i Finland och 
de dåliga utsikterna för inhemsk och utländsk efterfrågan.

Finlands samhällsekonomi är fortfarande mindre än 2007. Den svaga eko-
nomiska tillväxten de senaste tio åren kan inte förklaras med enbart kon-
junkturer, utan det finns också strukturella orsaker. Därför bör man inom 
finanspolitiken vända blicken från makropolitik till strukturpolitik, med an-
dra ord etablera en bra affärsmiljö1.

Balansering av statsfinanserna förutsätter både nedskärningar och för-
stärkning av inkomstsidan. I sista hand finansieras den statliga ekonomin 
genom intäkter från företagsverksamheten och statens upplåning. Att öka 
produktionsvolymen och skattebasen och främja företags investeringar är 
viktiga mål i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Företag investerar utifrån sina egna premisser, men speciellt i ett land 
som Finland med en omfattande2 och förvaltningsövergripande offentlig 
sektor kan staten bidra till uppkomsten av en miljö som gynnar företags ut-
veckling och högavkastande investeringar.

Syftet med revisionen är att ta fram information och förslag för hur sta-
ten skulle kunna främja företags investeringar. Revisionen svarar på föl-
jande frågor:
1. Hurdan är en bra investeringsmiljö?
2. Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten i investerings-

miljön i Finland jämfört med referensländerna (Sverige, Danmark och 
Nederländerna)?

3. På vilket sätt kan Finland utveckla investeringsmiljön?
4. På vilket sätt kan Finland attrahera mer investeringar från utlandet?

Med företags investeringsmiljö avses här alla de faktorer som ökar eller 
minskar sannolikheten för att ett företag ska investera. De omfattar bland 
annat tillgång på kompetent arbetskraft, infrastruktur, beskattning och rätts-
systemets funktion. Även den omgivande kulturens beskaffenhet påverkar 
företagens investeringsbenägenhet

Den övergripande bilden av investeringsmiljön i Finland bygger på jäm-
förelser mot Sverige, Danmark och Nederländerna. Det jämförande inter-
nationella perspektivet har tagits med eftersom länder i den globaliserade 
ekonomin konkurrerar med varandra om företags investeringar. Material-
et och datasammanställningen för revisionen beskrivs i bilaga.

Perspektivet i revisionen är utvecklingsinriktat, framtidsorienterat och 
totalekonomiskt. Med andra ord går revisionen inte ut på att utvärdera hur 
väl enskilda myndigheter har klarat sig eller enskilda policyer har lyckats, 
utan avsikten är att utreda på vilket sätt staten skulle kunna främja företags 
investeringar bättre än i dag3. Slutledningarna i revisionen baserar sig på 
den samhällsverklighet som har uppkommit genom offentliga beslut och 
förvaltningshandlingar och i vilken företagen är verksamma. Därmed gran-
skas temat inte primärt utifrån myndigheters prestationer. Revisionens syf-
te är inte att klarlägga utvecklingen av kvantiteten eller beloppen av företa-
gens investeringar till följd av vissa statliga åtgärder4.

Investeringar är utgifter som 
ger avkastning på lång sikt

Ingen lösning på Finlands problem 
utan ekonomisk tillväxt

Syftet med revisionen är att ta 
fram information och förslag 
för hur staten skulle kunna 
främja företags investeringar

För revisionen intervjuades 
tjänstemän, företagsledare 
och representanter för 
näringslivsorganisationer 
i fyra länder
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Samtidigt med föreliggande revision publicerar Statens revisionsverk 
också revisionen ”Främjande av företags investeringar: Perspektiv från 
fyra affärsbranscher” (Revisionsberättelse 4/2017). Revisionen är en 
bedömning av investeringsmiljön i Finland speciellt på fyra branscher, 
som är gruvindustrin, läkemedelsindustrin, programvaruindustrin och 
detaljhandeln. Som underlag för revisionen har använts främst inter-
vjuer med företagsledare.

Revisionen bygger på följande grundläggande antaganden: Enligt det 
första antagandet vore det bra om företagen investerade mer. Enligt det an-
dra antagandet kan staten agera bättre för att främja företags investeringar.

I revisionen intresserade man sig för företags investeringar i Finland, 
oavsett ägarland. Observationerna och slutledningarna i revisionen omfat-
tar både materiella och immateriella investeringar. Offentliga investering-
ar har inte tagits med i revisionen.
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Varför är investeringar viktiga för nationalekonomin och för 
företag?

Företags investeringar spelar ingen framträdande roll i nationalekono-
mins endogena tillväxtteorier där den ekonomiska tillväxten förklaras 
som ett resultat av främst tekniska innovationer.

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är investeringar en konjunk-
turkänslig och i förhållande till konsumentefterfrågan en relativt liten 
komponent i den totala efterfrågan (tabell 1 och figur 1). Investering-
ar behövs för att kompensera kapitalförbrukningen och bemöta ar-
betskraftsförändringar. Investeringar kan också öka produktiviteten.

Att främja ekonomisk tillväxt och att gynna investeringar är inga-
lunda motstridiga mål, utan i en bra affärsmiljö kan både investering-
arna och ekonomin blomstra.

Ur företagsperspektivet är investeringar en absolut förutsättning 
för tillväxt.

Tabell 1: Finlands försörjningsbalans 2015

Figur 1: Företags investeringar i helhetsbilden över investeringar 2015

Totalt utbud 286,7 md €

1. BNP 209,1 md €
2. import 77,5 md €

Total efterfrågan 287,5 md €

1. konsumtionsutgifter 166,7 md €
2. export 76,6 md €
3. investeringar 42,7 md €
4. förändringar i lager 1,5 md €

Privata investeringar
34,6 md €

Företags investeringar
22,5 md €

Investeringar totalt
42,7 md €

Offentliga 
investeringar

8,2 md €

Hushållens investeringar
11,5 md €

Icke-vinstdrivande 
sammanslutningars investeringar

0,6 md €
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2 Hur bygga en bra investeringsmiljö?

Företag beslutar om investeringar utifrån sina egna premisser. Staten kan än-
då på många sätt inverka på företagens investeringar, eftersom Finland har en 
omfattande offentlig sektor som är närvarande på många samhällsområden.

Varje land måste välja på vilka delområden det vill eller inte vill över-
träffa andra länder. Exempelvis kan ett högt skatteuttag hämma företags in-
vesteringar medan det å andra sidan kan bidra till etableringen av en annars 
gynnsam investeringsmiljö. Välfärdsstater som Finland strävar efter konkur-
rensfördelar genom hög produktivitet och bra offentlig service.

Den internationella konkurrensen ställer kriterier för investeringsmiljön 
och den offentliga förvaltningens prestanda i Finland. Avgörande faktorer 
i den konkurrensen är de investerande företagens uppfattningar, föreställ-
ningar och erfarenheter – och inte objektivt uppmätt prestanda.

Eftersom företagen är de bästa experterna på vilka faktorer som främ-
jar eller hämmar deras investeringar, är det viktigt att denna expertis ut-
nyttjas i företagspolitiken.

Investeringar i innovation, ledning och marknadsföring har blivit allt 
viktigare. Det är viktigt att man i företagspolitiken förstår betydelsen av im-
materiella investeringar, trots att dessa sällan syns som investeringar i före-
tagens balansräkning eller i nationalräkenskaperna.

2.1 Ett bra samhälle ska byggas som en helhet

De grundläggande förutsättningarna ska vara i ordning

Många av de intervjuade företagsledarna lyfta fram synpunkten att insat-
serna för att främja företags investeringar hellre borde fokuseras på etable-
ring av en övergripande gynnsam investeringsmiljö än på stöd till enskil-
da investeringar5.

Företagsledarnas önskemål var att staten skulle skapa allmänna incita-
ment för medborgarna till entreprenörskap och garantera en jämlik konkur-
rensmiljö för alla företag, men att företagen annars skulle få stå för tillväx-
ten och konkurrensen. Enligt en av företagsledarna borde regeringen och 
myndigheterna ”se på den allmänna trenden”, med andra ord skapa sig en 
helhetsbild av den verkliga och den önskade samhällsutvecklingen. 

Företagsledarna förhöll sig kritiskt till företagsstöden och ansåg dem va-
ra störande för ett jämlikt konkurrensläge. De tog inte heller själv upp fö-
retagsstöden när de blev tillfrågade om vilka faktorer som inverkade på in-
vesteringsbesluten.

Strategin för en välfärdsstat bygger på hög produktivitet och bra 
offentlig service

Etablering av en bra investeringsmiljö handlar alltid om strategiska val om 
vad man vill satsa på och vad inte. Detta är en viktig observation, eftersom 
det är mycket svårt eller omöjligt för ett land att göra väl ifrån sig enligt samt-
liga indikatorer för en bra investeringsmiljö, eftersom vissa av dem är kon-
tradiktoriska i förhållande till varandra.

Att bygga ett bra samhälle är på 
många sätt synonymt med att 
etablera en bra investeringsmiljö

En strategi handlar om att göra val
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Finland – i likhet med andra välfärdsstater – har gjort det grundläggan-
de valet att konkurrera snarare med hög produktivitet än med priset på ar-
bete. För att staten ska kunna tillhandahåll bra offentlig service måste den 
uppbära skatt. Skatter höjer priset på arbete, och för att det ska vara lön-
samt att låta utföra arbete till ett högt pris, måste arbetet ge bra avkastning. 
De länder som jämförs i denna revision har hittills lyckats med att använ-
da produktiviteten som konkurrensmedel: de har en produktivitet som är 
nästan tre gånger högre än världsgenomsnittet6.

Höga skatter och höga sociala avgifter är faktorer som hämmar företags 
investeringar, men å andra sidan möjliggör skatteintäkterna sådan offent-
lig service (hälso- och sjukvård, utbildning, utkomststöd, pensioner) som 
attraherar högavkastande investeringar till landet.

Till exempel i USA är det totala skatteuttaget mindre än i Norden, ar-
betskraften är mycket flexibel och priset på arbete lägre i lågproduceran-
de jobb. Trots att de är faktorer som ökar företags investeringar, är det in-
te nödvändigtvis förenligt med Finlands strategi att eftersträva detsamma, 
eftersom det skulle leda till större social ojämlikhet.

Alla förvaltningsområden ska medverka i etablering av en bra 
investeringsmiljö

Faktorer som inverkar – på kort eller lång sikt – på en bra investeringsmiljö 
är bland annat marknadsområdets storlek, ekonomi, kultur, kompetent ar-
betskraft, högkvalitativ forskning, infrastruktur, tillgång och pris på energi, 
skatter och understöd, smidiga kontakter med myndigheter, lite korruption, 
fungerande rättssystem, landets profil utomlands och trivsamma bomiljö-
er. På bred front berör arbetet med att främja investeringar alltså samtliga 
tolv förvaltningsområden (figur 2).

Vissa svagheter i 
investeringsmiljön kan bero 
på den konkurrensstrategi 
som landet har valt
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Figur 2: På bred front berör arbetet med att främja investeringar samtliga tolv förvaltningsområden
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utomlands

Konkurrenskraftig 
företagsbeskattning

Kunskapsbaserat 
beslutsfattande

Ren bomiljö 
Ren natur

Kommunikationsministeriet (KM)
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)
Undervisnings- och kulturministeriet UKM)
Justitieministeriet (JM)
Försvarsministeriet (FöM)
Inrikesministeriet (IM)
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)
Arbets- och näringsministeriet (ANM)
Utrikesministeriet (UM)
Finansministeriet (FM)
Statsrådets kansli (SRK)
Miljöministeriet (MM)
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Företag jämför alternativ över hela världen

”Det finns inte egentligen någon bransch där konkurrensen numera 
skulle vara nationell. Vi har ett globalt perspektiv och då jämför vi ock-
så alternativen globalt.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Konkurrenskraft ur företagsperspektiv

”För mig handlar konkurrenskraft om att få kontraktet eller inte. Om 
jag får det, då är jag konkurrenskraftig; om inte, då saknar jag konkur-
renskraft. Någon vidare definition behöver jag inte.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Det måste finnas en vilja att hävda sig i den globala konkurrensen

De intervjuade personerna önskade mer aktivitet i förvaltningskulturen i 
Finland. Ofta besitter förvaltningen tillräckligt med kunskap om olägenhe-
terna och om alternativ att åtgärda dem, men problemet ligger i genomför-
andet. Enligt en tjänsteman vet man inom förvaltningen redan mycket väl 
vad som borde göras för att främja företags investeringar och att det inte be-
hövs några nya strategier, utredningar eller arbetsgrupper.

Observationerna från revisionen stöder utredare Jorma Elorantas slut-
ledningar: de viktigaste faktorerna för att främja investeringar är attityd, 
vilja, entusiasm och mod7.

Ofta finns kunskapen inom 
förvaltningen – problemet ligger 
snarare i genomförandet

2.2 I den internationella konkurrensen 
avgör företagens uppfattning om hur väl 
förvaltningen fungerar

Övriga världen som referensram

Globalisering innebär mer konkurrens. Rörligheten av människor, företag 
och kapital ökar hela tiden. Det är svårt att omplacera en fabrik utomlands, 
men med ett it-företag går det enkelt. Den tekniska utvecklingen trappar 
upp globaliseringen.

Den offentliga förvaltningen i Finland berörs också av den globala kon-
kurrensen: länder konkurrerar med varandra om att erbjuda en bra inves-
teringsmiljö till företag och en attraktiv bomiljö för utländska experter.

Bra prestanda inom den offentliga förvaltningen räcker inte till om den 
inte är bättre än i referensländerna. Det som avgör är de investerande före-
tagens erfarenhet och uppfattning av hur förvaltningen fungerar – och in-
te bara förvaltningens objektivt uppmätta prestanda.

Bra prestanda inom den 
offentliga förvaltningen räcker 
inte till om den inte är bättre 
än i referensländerna
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Även på toppen ska man vilja bli bättre

”Vi är redan bra, men ministern sporrar oss att klättra uppåt på stegen.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Nederländerna)

Förvaltningen bör ställa ambitiösa mål för sig

”Målsättningen får vara överoptimistisk, men att röra sig i riktning mot 
målet är viktigare än att uppnå det.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Finland)

Dra nytta av expertisen i företagen

Eftersom företagen är de bästa experterna på vilka faktorer som ökar eller 
förhindrar deras investeringar, är det viktigt att denna expertis utnyttjas i 
företagspolitiken.

Företagens representanter uttryckte i intervjuerna en önskan om mera 
dialog mellan företagen och myndigheterna. Företagen önskade att myndig-
heterna skulle anta en aktivare roll i att initiera och hålla igång denna dialog.

Dialog skulle ge myndigheterna bättre insikt i företagens erfarenheter. 
Det skulle stärka myndigheternas kapacitet till empati, det vill säga deras 
förmåga och vilja att ställa sig i en annan parts position och se på saker och 
ting ur den andra partens perspektiv.

De relevanta myndigheterna kan med fördel ställa följande frågor till fö-
retagen: Vad bör vara annorlunda för att företagen ska investera? Vilka sa-
ker bör myndigheterna bli bättre på? Vilka positiva och negativa faktorer 
finns det i företagens omvärld?

Dialogen skulle ge myndigheterna bättre insikter, och samtidigt skulle 
den signalera att myndigheterna ser företagens investeringar som viktiga 
och förbinder sig att utveckla investeringsmiljön. Detta kan bidra till att fö-
retagen ser investeringsmiljön som mer förutsebar.

Det verkar som om tjänstemännen ibland förhöll sig misstänksamt till att 
lyssna på företagen: de befarar att mista sin opartiskhet och anser att före-
tagen alltför mycket bevakar bara sina egna intressen. Självfallet bör tjäns-
temännen vara medvetna om företagens intressen och idka källkritik, men 
utgångspunkten ska ändå inte vara att företagen är oärliga.

En allmän observation vid intervjuerna var att företagen var villiga att 
dela med sig av sina insikter med myndigheterna och att de uppskattar sam-
arbetet med myndigheterna, som bland annat deltagande i beredningen av 
strategier eller utvecklingsprojekt.

Dialog skulle ge myndigheterna 
bättre insikt i företagens 
erfarenheter

Det verkar som om förvaltningen 
ansåg att företagen bevakar 
bara sina egna intressen
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Företagspolitiken bör utgå ifrån en förståelse för vad som skapar 
framgång för företag

Ministerierna bör i samband med beredningen av ny lagstiftning eller an-
dra betydande beslut bedöma konsekvenserna för olika alternativa lösning-
ar, inhämta information om samhällets nuläge och förutse framtiden. Dessa 
principer ingår bland annat i statsrådets anvisningar för lagberedning.

Det är viktigt att de som fattar offentliga beslut också drar nytta av före-
tagsekonomisk expertis, inom bland annat ledning, marknadsföring, redo-
visning, finansiering, företagande och logistik. Inom företagsekonomi rik-
tas forskningen på mekanismerna bakom företagens beslut och framgångar. 
Företagen ses oftast som aktiva och självständiga aktörer som inte bara är 
beroende av omständigheterna.

Inom företagsekonomi kan man hitta svar på frågan om hurdana offent-
liga beslut det behövs för att generera tillväxt för företag.

God praxis för dialog från Sverige: Innovationsrådet

Nationella innovationsrådet inrättades i Sverige 2014. Statsministern är ord-
förande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio ledamöter 
från näringslivet och forskarvärlden. Innovationsrådet ska upprätthålla en 
löpande dialog mellan regeringen, näringslivet och forskningsinstituten. Rå-
det ska skapa en övergripande bild av Sveriges ekonomi och utveckla Sveri-
ge som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Det lämnar 
utvecklingsförslag och nya initiativ till regeringen.

Företagspolitiken bör bygga 
på såväl nationalekonomi som 
företagsekonomisk expertis

Om en dialog mellan myndigheter och företag

”Telefonen har nog inte ringt speciellt ofta.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

”De danska myndigheterna är öppna för dialog, de till och med söker 
dialog.”
– utdrag ur intervju (företag, Danmark)

”Vi borde gå upp till företagen och fråga: ’Vad kan vi göra för att hjälpa 
er?’ Åtminstone ska vi försöka hålla kvar företagen i landet.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

”Det är viktigt att olika statliga aktörer förhåller sig öppet till samarbete 
och att kontakterna är smidiga. Vi önskar att den offentliga förvaltning-
en snabbare skulle reagera på företagens önskemål och vara aktivare 
när det gäller att förstå företagens behov och upprätthålla en dialog.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)
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Exempel på en ”osynlig” investering inom it-branschen

”När ett spelföretag ordnar en fest när det har ’dödat’ ett spel är det en 
investering i företagets resultatgivande kultur som även tillåter miss-
lyckanden. Satsningen bokförs ändå inte som en investering.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Det är viktigt att identifiera betydelsen av ”mjuka” faktorer för 
affärsframgångar

På basis av intervjuerna och även utifrån litteraturen främjas företagens 
framgångar av följande immateriella faktorer:

Immateriella resurser kompetens, innovation, kommersialiseringsförmåga, 
marknadsföring, varumärken, nätverk

Ledning ledarförmåga, effektivitet, förmåga att hitta rätt personer, 
förmåga att entusiasmera

Funktion på marknaden strategiskt tänkande, kvickhet, tillväxtorientering, mod, 
förnyelseförmåga

Företagskultur resultatorientering, energi, kreativitet, dynamik, bra 
stämning

Individuella egenskaper flit, ledarskap, självförtroende, vilja, ambition, läraktighet, 
skarptänkande

Omgivande kultur förhållningssätt till framgångar och misslyckanden, det 
ekonomiska klimatet, förtroende, tolerans

Immateriella framgångsfaktorer inom förvaltningen som stöder företa-
gens verksamhetsbetingelser är följande:

Förvaltningens verksamhet

besluts- och problemlösningsförmåga, yrkeskompetens, 
tillförlitlighet, förutsebarhet, serviceanda, flexibilitet, 
dialogförmåga, innovationstänkande, empati, förmåga 
att aktivera människor

2.3 Viktigt att identifiera immateriella 
framgångsfaktorer

Immateriella investeringar är viktiga trots de inte syns i företagens 
balansräkning

En allt större del av företagens investeringar upptas inte som investeringar 
i deras balansräkning eller i nationalräkenskaperna. Av de immateriella in-
vesteringarna balansförs främst investeringar i produktutveckling och an-
skaffning av programvara.8

Företagens satsningar på personal, marknadsföring, organisationskul-
tur och arbetsförhållanden bokförs sällan som investeringar, även om de de 
facto är det, utan nästan alltid som kostnader. Det beror på principerna för 
god bokföringssed och på skatteplanering. Däremot är det möjligt att dessa 
satsningar behandlas som investeringar i ledningsredovisningen.

Det osynliga måste synliggöras
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Föreställningar spelar en roll för investeringsbeslut

Intervjuerna med företagsledare gav uppfattningen att trots all bakgrundsin-
formation och alternativa kalkyler, så fattas investeringsbesluten inte helt 
på logiska och faktabaserade grunder. Ofta har företagen bråttom med ana-
lyserna och då påverkas besluten av omständigheter, känslor, intuition och 
slumpen. Som en företagsledare beskrev det, finns det en ”möjlighetskom-
ponent” som spelar in i investeringsbesluten.

Ibland fattas beslut om investering utan att man vet vad investeringsre-
sultatet ska bli. En finländsk företagsledare berättade som exempel att ett 
it-företag kan investera i artificiell intelligens och robotisering trots att det 
saknar en tydlig bild av den konkreta avkastningen och nyttan av detta ut-
vecklingsarbete. 

När ett företag ska besluta i vilket av flera alternativa land det ska inves-
tera, fattar det beslutet utifrån faktorer som affärsmiljö samt bland annat 
hur känt och intressant landet är, uppfattningarna om landet, upplevelser-
na om kontakterna med myndigheter, företagets band till landet och per-
sonliga relationer (se även avsnitt 5.2 och figur 8).

Investeringsbeslut fattas 
utifrån många andra faktorer 
utöver investeringskalkyler







25

Figur 3: BNP-tillväxt i referensländerna och EU-länderna i genomsnitt 2004–2015

3 Vilka är styrkorna, svagheterna, 
möjligheterna och hoten i 
investeringsmiljön i Finland jämfört 
med referensländerna?

Finland, Sverige, Danmark och Nederländerna ligger ungefär lika bra till i 
internationella konkurrenskraftindex.

Finland kan inte få några konkurrensfördelar bara genom sådana fakto-
rer som konkurrentländerna också är bra på, exempelvis innovativt tänk-
ande, jämlikhet och jämställdhet samt tillförlitlig förvaltning. Å andra sidan 
förlorar Finland inte på grund av svagheter som är svagheter också hos kon-
kurrenterna, liksom beskattningen som är hög i alla länder i jämförelsen.

Finlands styrkor i fråga om kompetens är bra grundläggande utbild-
ning och tillgång på mjukvarukompetens. Finlands svaghet är marknads-
föringskompetens.

I utlandet är Finland inte ett lika känt och attraktivt föremål för investe-
ringar som de andra länderna. Genom att investeringar och affärsverksamhet 
gärna koncentreras till samma ställen, ställs Finland i en svagare position.

Finland har ett sämre geografiskt läge än de andra länderna. Ett lands 
centrala läge bygger emellertid inte bara på geografiska omständigheter ut-
an också på sociala egenskaper och dessa är det möjligt att påverka.

Utöver de faktorer som mäts i index påverkas företags investeringsbeslut 
speciellt av efterfrågan på marknadsområdet och ekonomiska tillväxtför-
väntningar. I Finland har den ekonomiska tillväxten sedan 2012 varit lång-
sammare än i de andra länderna i jämförelsen.

3.1 Ekonomisk tillväxt: Finland har backat 
från första plats till sista plats
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Det är klart att mycket behöver göras

”Lägesbild för Finlands ekonomi: ’Vi måste göra allt vad vi kan’.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Under finanskrisen krympte Finlands ekonomi klart mest av de jämförda 
länderna.

Åren 2010–2011 hade Finland en relativt snabb ekonomisk tillväxt men 
sedan 2012 har den varit klart långsammare än i jämförelseländerna och i 
EU i medeltal. Finlands ekonomi krympte tre år i rad (2012–2014) och upp-
visade en tillväxt på bara 0,2 procent 2015.

Finlands samhällsekonomi är fortfarande mindre än år 2007 när den 
mäts som BNP per capita med jämförbara priser.

Av referensländerna har endast Sverige uppnått samma ekonomiska till-
växt som före finanskrisen (år 2010).

Sedan 2012 har den 
ekonomiska tillväxten varit 
klart långsammare än i de 
andra länderna i jämförelsen

3.2 Styrkor: grundläggande utbildning och 
ICT-kluster är Finlands starka sidor, men 
på andra fronter har Finland mycket att ta 
igen

Att bli bättre på de gemensamma starka sidorna skulle stärka 
Finlands konkurrensposition

Finland, Sverige, Danmark och Nederländerna har mycket likartade inves-
teringsmiljöer och många av styrkorna är också desamma. Länderna är väl-
färdsstater som strävar efter att konkurrera med hög produktivitet.

I förhållande till referensländerna får Finland inga konkurrensfördelar 
av sådana styrkor som även de andra länderna har, men å andra sidan kan 
Finland profilera sig genom att ytterligare stärka någon av dessa egenskaper. 
Eftersom skillnaderna mellan länderna är små, kan relativt små förbättring-
ar räcka till för att Finland ska skilja sig från de andra. Finland skulle kunna 
eftersträva en positiv profilering till exempel genom serviceförmågan och 
innovationsinställningen inom den offentliga förvaltningen samt medbor-
garnas förtroende för myndigheterna och varandra.

Finlands starka sidor är ypperlig grundläggande utbildning och ett 
starkt ICT-kluster

Enligt PISA-undersökningen håller den grundläggande utbildningen i Fin-
land och Nederländerna högre klass och är mer jämlik än i Danmark och Sve-
rige9. Högkvalitativ grundläggande utbildning är en viktig styrka som Fin-
land bör hålla fast vid eftersom kompetens är en viktig konkurrensfaktor när 
konkurrensen handlar om produktivitet. Jämlik grundläggande utbildning 
ger Finland en konkurrensfördel till och med mot Sverige och Danmark.

En annan av Finlands starka sidor är ett starkt ICT-kluster. Finland har 
en lång tradition inom utvecklingen av ICT-sektorn och ett välutvecklat inn-

I global jämförelse har de 
fyra länderna samma styrkor 
– kompetens, jämlikhet och 
jämställdhet samt öppen kultur

Jämförelserna med Sverige, 
Danmark och Nederländerna visar 
att Finland har få sådana styrkor 
som de andra länderna saknar
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Beröm för den grundläggande utbildningen i Finland

”I Nederländerna sänktes lärarnas löner under den tidigare ekonomis-
ka krisen. På min tid var läraryrket ännu mycket respekterat, men så är 
det inte längre. Man tänker att den som hamnar i läraryrket inte klarar 
sig i den privata sektorn. Det stämmer så klart inte. Men det sänker ni-
vån på undervisningen. I Finland har lärarna mycket högre status än i 
Nederländerna. Det någonting som vi kan ta lärdom av.”
– utdrag ur intervju (expert, Nederländerna)

Finland får konkurrensfördel av mjukvarukompetens

”I Sverige råder en skriande brist på programmerare.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

”I Nederländerna är bristen på it-experter ett verkligt problem. Företa-
gen utbildar själva sina it-experter. I Nederländerna, som i andra länder, 
har man tagit initiativ till undervisning i kodning och digitala färdighe-
ter redan tidigt i skolan. Men det tar tjugo år innan dagens fyraåring-
ar är ute i arbetslivet.”
– utdrag ur intervju (expert, Nederländerna)

ovationsekosystem inom branschen. Dessutom har Finland den bästa till-
gången på mjukvaruexperter jämfört med referensländerna. Samtliga länder 
i jämförelsen är välutvecklade informationssamhällen men Finland borde 
arbeta för att profilera sig bland de övriga länderna, eftersom vi redan har 
en stark ICT-sektor och många fördelar jämfört med konkurrentländerna.

Finland har den lättaste beskattningen av företag (20 %) av de jämförda 
länderna. Skattesatserna är högre i Sverige (22 %), Danmark (24,5 %) och 
Nederländerna (25 %) och även i EU i genomsnitt (21,9 %). Även i ett inter-
nationellt skattekonkurrensindex placerar sig Finland bäst bland länderna 
i denna jämförelse10.

Uppstartsevenemanget Slush är välkänt ute i världen och enligt inter-
vjuerna har det haft en positiv effekt på Finlandsbilden.

Finland har konkurrenskraftig 
företagsbeskattning

Styrkor hos Finlands konkurrentländer: investeringars 
koncentrationstendens, internationell inriktning och mångsidig 
näringslivsstruktur

Företags investeringar och internationell affärsverksamhet brukar koncen-
treras till länder där de finns från förut. Investeringar har positiva multipli-
kativa effekter när efterfrågan och utbud inom en bransch lyfter varandra. 
Investeringar stärker kompetensen och ekosystemen inom branschen. I da-
gens läge gynnar detta så kallade stigberoende Finlands konkurrentländer. 
Sverige har klart flest av storföretags nordiska huvudkontor och Danmark 
har dubbelt så många som Finland (tabell 2).

Även om verksamhetsbetingelserna för företagen är i stort sett desam-
ma i de olika länderna medför koncentrationen av investeringar att Finland 

”Matteussyndromet” inom 
investeringar: de som 
redan har, får mer
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Tabell 2: Globala huvudkontor i jämförelseländerna för de tvåtusen största företagen i 
världen 2015

Källa: Stockholm Business Region & Øresundsinstituttet 2015, Global Companies with Offices in the 
Nordic Region

Tabell 3: Globala huvudkontor i Norden (enligt land) för de tvåtusen största företagen i 
världen 2014

Källa: Stockholm Business Region & Øresundsinstituttet 2015, Global Companies with Offices in the 
Nordic Region

hamnar i en svagare ställning än de andra. För att bryta denna trend är det 
viktigt att Finland kan skapa en bättre investeringsmiljö och lyckas med att 
marknadsföra den till utländska investerare.

Antal

Finland 10

Sverige 24

Danmark 11

Nederländerna 25

Finland har klart färre globala 
storföretags huvudkontor än 
Nederländerna och Sverige

Antal Andel

Sverige 159,5 64 %

Danmark 50 20 %

Finland 21,5 7,5 %

Norge 19 8,5 %

Island 0 0 %

Totalt 250 100 %

Sverige har mer än sju gånger 
så många storföretags nordiska 
huvudkontor och Danmark över 
dubbelt så många som Finland

Sverige, Danmark och Nederländerna har fördel av att länderna är väl-
kända och har attraktiva städer. De profiterar av långa traditioner inom in-
ternationell handel och extensiva nätverk utomlands. I dessa länder deltar 
också statsledningen mer aktivt än i Finland i att marknadsföra landet för 
utländska investerare.

Finland förlorar mot de andra länderna också när det gäller näringslivs-
strukturens mångsidighet. Referensländerna har fler starka sektorer och 
speciellt inom konsumenthandeln har de klarat sig bättre än Finland. De är 
också bättre på marknadsföring.

Danmark utmärker sig positivt genom arbetsmarknadsmodellen ”flex-
icurity”, som är en kombination av flexibilitet och trygghet. I Danmark är 
det lätt att säga upp en anställd, men arbetslöshetsförmånerna är relativt 
höga. Detta har lett till större arbetskraftsrörlighet i Danmark än i de andra 
länderna i jämförelsen. Danmark har också den lägsta arbetslösheten bland 
dessa länder (mars 2016).

Nederländerna erbjuder mer skattefördelar till utländska företag och ut-
ländska experter än de andra länderna. Nederländerna har satsat på skattear-
rangemang som förhindrar dubbelbeskattning i situationer där dotterbolag 
betalar intäkter till moderbolag. Utländska experter kan i Nederländerna få 
skatteavdrag på trettio procent på inkomstskatt och socialavgifter.11

Skattefördelarna har skapat arbetstillfällen och internationella nätverk i 
Nederländerna, trots att en del av de utländska företagen är så kallade brev-
lådeföretag som etablerat sig i landet på grund av beskattningen, utan att 
bedriva någon egentlig verksamhet där.

Nederländerna erbjuder mer 
skattefördelar till utländska 
företag och utländska experter 
än de andra länderna
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Tolkningsanvisning för SWOT-tabellerna

En jämförande SWOT-analys av investeringsmiljöerna i de fyra länder-
na presenteras i fyra tabeller, uppdelade på styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot.

I den mittersta kolumnen uppräknas de faktorer som är gemen-
samma för de fyra länderna (Finland, Sverige, Danmark och Nederlän-
derna). I den vänstra kolumnen lyfts omständigheter fram som gäller 
främst Finland och i den högra kolumnen sådana som gäller konkur-
rentländerna. Avsikten med uppställningen är att åskådliggöra vilka 
faktorer som kan stärka eller försvaga Finlands konkurrensställning 
gentemot de andra länderna.

Styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten är uppdelade i fak-
torer som hänför sig till betingelserna för affärsverksamhet, samhället 
och livsmiljön samt nationalekonomin.

Jämförelsetabellerna innehåller Statens revisionsverks totalbe-
dömning som bygger på litteratur, internationella jämförelser av kon-
kurrenskraften och intervjumaterial.
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Tabell 4: Styrkorna i investeringsmiljön i Finland i förhållande till referensländerna

Finlands särskilda styrkor Styrkor för de fyra länderna Axplock bland styrkorna för 
referensländerna

Företags- 
verksamhet

Högkvalitativ och jämlik grundläggande 
utbildning. (även Nederländerna)

Bra tillgång på kunnande inom 
programmering, teknik och 
naturvetenskaper.

Bra direkta flygförbindelser från 
Helsingfors-Vanda flygplats till hela 
världen, speciellt till Asien.

Slush är ett globalt betydelsefullt 
kontaktforum för uppstartsföretag.

Konkurrenskraftig företagsbeskattning.

Mindre valutarisk inom euroområdet. 
(även Nederländerna)

Gott om naturtillgångar: trä och 
mineraler. (även Sverige)

Närheten till Ryssland och speciellt till 
S:t Petersburg.

Länderna ligger i världstoppen enligt 
praktiskt taget alla indikatorer för en 
bra investeringsmiljö.

Öppna ekonomier.

Högutbildad arbetskraft.

Forskning på hög nivå.

Bra innovationsekosystem och offentligt 
stöd till innovationsaktiviteter.

Tillgången på finansiering.

Lätt att grunda företag.

Pris och tillgång på energi.

Bra språkkunskaper.

Allt mer positivt klimat för företagande 
och uppstartsföretag.

Designkompetens.

Fungerande demokrati, säkerhet, 
fungerande rättssystem, äganderätt, 
kompetent förvaltning, obetydlig 
korruption.

Medborgarna litar på myndigheterna.

Lagberedningen är i regel omfattande 
vid stora projekt.

Framgång i internationell handel ger 
multiplikativa effekter, dvs. kapital, 
kompetens och nätverk. (Sverige, 
Danmark, Nederländerna)

Kompetens inom och status för 
marknadsföring. (Sverige, Danmark, 
Nederländerna)

Starka och väletablerade kluster. 
(Sverige, Danmark, Nederländerna)

Flexicurity skapar flexibilitet på 
arbetsmarknaden. (Danmark)

Bra bredbandsförbindelser. (Sverige, 
Danmark, Nederländerna)

Öresundsförbindelsen till kontinenten. 
(Sverige)

Bra flygförbindelser. (Danmark, 
Nederländerna)

Rotterdam är Europas största hamn. 
(Nederländerna)

Bra geografiskt läge på europeiska 
kontinenten; ett litet land som 
ingår i ett stort marknadsområde. 
(Nederländerna)

Lägre beskattning av företag jämfört 
med det övriga Europa och särskilda 
skatteincitament för utländska 
investeringar. (Nederländerna)

Gynnsamt klimat för lantbruk och 
trädgårdsproduktion. (Nederländerna)

Ministrarna och kungahuset engagerar 
sig att locka investeringar. (Danmark)

Samhälle och 
livsmiljö

Lång tradition av handel med Ryssland. Välfärdsstater med välutvecklad social 
jämlikhet.

Jämställdhet mellan könen.

Välutvecklade informationssamhällen.

Namn som tillförlitliga handelsländer.

Ren miljö.

Kända för tolerans och en fritänkande 
kultur.

Välkänt utomlands (Sverige, Danmark, 
Nederländerna)

Attraktiva och livskraftiga storstäder. 
(Sverige, Danmark, Nederländerna)

Långa traditioner och omfattande 
nätverk för internationell handel. 
(Sverige, Danmark, Nederländerna)

Snabbare befolkningsökning än i 
referensländerna till följd av invandring. 
(Sverige)

Ekonomi

ICT och skogsindustrin är 
framgångsrika branscher.

Euroländerna har större finanspolitisk 
rörelsemarginal. (även Nederländerna)

Specialisering i produktion med högt 
förädlingsvärde.

Stora satsningar på FoU.

Bred skattebas.

Mångsidigt näringsliv med flera 
starka sektorer. (Sverige, Danmark, 
Nederländerna)

Flera internationellt framgångsrika 
bolag och varumärken. (Sverige, 
Danmark, Nederländerna)

Största delen av de nordiska bolagen 
har sitt huvudkontor i Stockholm. 
(Sverige)

Stabil och god ekonomisk tillväxt. 
(Sverige)

Låg arbetslöshet. (Danmark)
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3.3 Svagheter: Finland förlorar på 
ekonomitillväxten och attraktionskraften 
– inte egentligen på företagens 
verksamhetsbetingelser

En del av de gemensamma svagheterna för de jämförda länderna 
beror på välfärdsstaternas konkurrensstrategi

På grund av beskattningen och socialavgifterna är priset på arbete högt i 
de jämförda länderna, speciellt i lågproducerande jobb. De är å andra sidan 
svagheter som i hög grad beror på att länderna har beslutat att tillhanda-
hålla omfattande offentlig service.

Trots att de fyra länderna hör till världstoppen när det gäller social jäm-
likhet, har de socioekonomiska skillnaderna inom befolkningarna ökat de 
senaste två årtiondena.

Dyrt att bo i de största städerna

En av svagheterna för samtliga jämförda länder är att det är dyrt att bo i de 
största städerna. Speciellt dyrt är det att bo i Stockholm. På grund av hyres-
reglering är det svårt att hitta en hyreslägenhet i staden och vinstskatten 
vid försäljning av arv har minskat antalet bostäder till salu speciellt i inner-
staden. I förhållande till priserna i Stockholm har Helsingfors och Köpen-
hamn en konkurrensfördel inom Norden.

Dyrt boende är delvis en följd av planläggningen. De utdragna proces-
serna vid planläggning och handläggning av bygglov utgör ett direkt hinder 
för företags investeringar i de jämförda länderna.

Alla länder i jämförelsen 
har hög beskattning

Smidigare planläggning skulle 
ge Finland konkurrensfördelar
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Höga bostadspriser är ett tecken på ett attraktivt område

”Å andra sidan är det vanligt med bostadsbrist på attraktiva områden. 
Det är dyrt att bo i New York och det är dyrt att bo i London ... Men vi 
skulle inte ha en så skriande bostadsbrist om vi hade hanterat situa-
tionen rätt.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

Bostadsbristen i Stockholm har negativa konsekvenser på 
företagen

”Bostadsbristen är ett verkligt problem, man kan tala om en kris. Bo-
stadsläget leder till att människor inte är rörliga. Visst byggs det just 
nu mer bostäder i Stockholm än på fyrtio år, men det räcker inte till.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

”Spotify har problem med att rekrytera folk i Stockholm, eftersom det 
inte finns bostäder för dem.”
– utdrag ur intervju (näringslivsorganisation, Sverige)

Dyrt i Stockholm gynnar Köpenhamn

”Det är 15–20 procent dyrare att ha huvudkontoret i Stockholm än i Kö-
penhamn. Vi liknar Stockholm på många sätt, här finns samma slags 
talang, men om det är billigare här så … Det är en viktig framgångs-
faktor för oss.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

Finland har inga utmärkande svagheter när det gäller företagens 
verksamhetsbetingelser

Vad gäller verksamhetsbetingelserna för företag kan man instämma med 
utredare Jorma Eloranta: Jämfört med konkurrentländerna har Finland 
inga utmärkande styrkor eller svagheter som föremål för investeringar12.

Däremot är marknadsföringens låga status och bristen på marknads-
föringskunnande Finlands brister jämfört med referensländerna (se av-
snitt 4.2).

Många av företagsledarna ansåg i intervjuerna att finländska företag har 
en svagare konkurrensposition på EU:s inre marknad eftersom Finland är 
strängare med att genomföra direktiven. Det saknas dock jämförande forsk-
ning om huruvida denna uppfattning stämmer. Visserligen har det i vissa 
av projekten för att förbättra lagberedningen identifierats fall där direktiv 
har genomförts i Finland på ett sätt som haft negativa konsekvenser för fö-
retagen13.

Endast Danmark utmärker sig positivt genom ”flexicurity”-modellen när 
det gäller flexibiliteten på arbetsmarknaden. I Finland, Sverige och Neder-
länderna är arbetsmarknaderna splittrade: en del av arbetskraften är myck-
et flexibel och en del är mycket oflexibel. Den oflexbila arbetskraften är svår 

Det är viktigt att måna om 
finländska företags ställning 
på den inre marknaden

En del av arbetskraften är 
mycket flexibel och en del 
är mycket oflexibel
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att säga upp, den rör sig inte från en ort till en annan och utbildar sig inte 
för nya uppgifter. Den flexibla arbetskraften består av inhyrd arbetskraft, 
egenanställda samt deltids- och visstidsanställda. En växande trend är att 
människor säljer sin arbetsinsats på webbplattformar via förmedlingsföretag.

Investeringar blir lidande av att Finland är mindre känt i utlandet och 
internationaliseringen och ekonomin sackar efter

Finland är inte speciellt välkänt utomlands. Det leder till att många företag 
som överväger att investera inte ens tar med Finland på långa listan över 
potentiella investeringsländer. Som nämndes ovan, har Finland färre glo-
bala storföretags huvudkontor jämfört med referensländerna. Dessutom 
har Finland lyckats locka betydligt färre nordiska företags huvudkontor än 
Sverige och Danmark (tabellerna 2 och 3).

I Finland har ekonomin sedan 2012 varit sämre än i referensländerna. 
Den dåliga ekonomiska tillväxten drar ner efterfrågan på marknadsområ-
det och därmed också företagens investeringsbenägenhet. Finland har ock-
så den klart största arbetslösheten bland länderna i jämförelsen.

Finlands befolkning har ökat – ganska långsamt

I nationalekonomin är arbetsinsatsen en av faktorerna bakom en växande 
samhällsekonomi. Arbetsinsatsen kan mätas som antal sysselsatta personer 
eller antal utförda arbetstimmar.

Sverige hade den snabbaste befolkningsökningen 2009–2015 bland län-
derna i jämförelsen, 6,4 procent. I Danmark ökade befolkningen med 3,5 pro-
cent och i Finland och i Nederländerna var ökningen 3 procent.

År 2015 beviljade Sverige också betydligt fler personer asyl än de övriga 
länderna i jämförelsen (32 200 godkända asylansökningar). I Nederländerna 
var antalet godkända ansökningar hälften (16 500), i Danmark betydligt min-
dre (9 920) och i Finland klart minst (1 700)14. Personer som kommer till ett 
land med asylstatus har dock svårare att hitta sysselsättning och de ökar inte 
nödvändigtvis arbetsinsatsen lika mycket som arbetsrelaterad invandring. 

Finland får konkurrensfördel av vissa svagheter i andra länder

I referensländerna rådet brist på mjukvaruexperter och på den fronten är 
läget gott i Finland.

Finland har bättre och jämlikare grundläggande utbildning än Sverige 
och Danmark och många andra konkurrentländer.

Jämfört med Stockholm har Helsingfors bättre direkta flygförbindelser 
till destinationer runtom i världen.

Intervjuerna stärkte uppfattningen 
av att Finland och styrkorna i den 
finländska investeringsmiljön 
är dåligt kända i utlandet

Sverige har haft den klart 
snabbaste befolkningsökningen
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Tabell 5: Svagheterna i investeringsmiljön i Finland i förhållande till referensländerna

Finlands särskilda svagheter Svagheter för de fyra länderna Axplock bland svagheterna för 
referensländerna

Företags- 
verksamhet

Oförmåga att kommersialisera lovande 
innovationer.

Brister i marknadsföringskompetens, 
även i företagsledningen.

Svårt att säga upp arbetstagare, 
å andra sidan finns det flexibel 
arbetskraft. (även Sverige och 
Nederländerna)

Klarar sig inte i regleringskonkurrensen 
på den inre marknaden.

Stel och byråkratisk förvaltning, 
utdragna tillståndsprocesser. 
Förvaltningen är inte tillräckligt bra på 
kundservice och tjänstemännen saknar 
tillräcklig förståelse för företagens 
verklighet.

Företagen får inte nödvändig service 
och information från förvaltningen på 
engelska.

Affärsmiljön i befolkningsglesa 
områden. (även Sverige)

Få kluster som är kända utomlands.

Dyr arbetskraft, speciellt i 
lågproducerande jobb.

Högt skatteuttag försämrar köpkraften.

För få tillväxtföretag.

Företagarna har sämre socialskydd än 
löntagarna.

Planläggningsbesluten tar för länge ur 
företagens perspektiv.

Svårt att säga upp arbetstagare, å andra 
sidan finns det flexibel arbetskraft. 
(Sverige, Nederländerna, även Finland)

Brister i den grundläggande 
utbildningens kvalitet och jämlikhet. 
(Sverige, Danmark)

Brist på kunnande inom 
programmering, teknik och 
naturvetenskaper. (Sverige, Danmark, 
Nederländerna)

Arlanda flygplats har relativt 
dåliga direkta flygförbindelser till 
destinationer runtom i världen. 
(Sverige)

Nationell valuta ökar valutarisken. 
(Sverige, Danmark)

Affärsmiljön i befolkningsglesa 
områden. (Sverige, även Finland)

Konsumenterna tar till sig nya tekniska 
lösningar långsammare än i andra 
länder. (Nederländerna)

Tillgång till finansiering för SME-
företag. (Nederländerna)

Samhälle och 
livsmiljö

Landet är relativt okänt utomlands.

Svårt att locka utländska experter till 
landet; Helsingfors är en relativt liten 
och stillsam stad.

Internationellt tänkande är nytt.

Kulturen kännetecknas av fåordighet 
och anspråkslöshet vilket inte stöder 
marknadsföringsfärdigheter.

Färre utländska studerande än i de 
övriga länderna.

Avvikande språk.

Avsides geografiskt läge och litet 
marknadsområde.

Dyra bostäder i de stora städerna. Speciellt svårt att få hyresbostad i 
Stockholm på grund av hyresreglering 
och vinstskatt. (Sverige)

Ekonomi

Fortsatt svag ekonomisk tillväxt 
(2015: BNP-tillväxt 0,2 %) och hög 
arbetslöshet (8,7 %).

Investeringsmängden har inte 
återställts till nivån 2008.

Stel arbetsmarknad: liten rörlighet 
av arbetskraften mellan orter och 
branscher, alltför liten andel omskolar 
sig.

Hållbarhetsunderskottet i den 
offentliga ekonomin orsakar tryck 
på att höja skatterna och skära ned 
på bidragen, vilket leder till minskad 
köpkraft.

Ensidig näringsstruktur: Finland har 
inte klarat sig på den internationella 
konsumentmarknaden.

Eftersom det länge förekom nästan 
ingen internationell konkurrens 
på många sektorer saknades det 
incentiv för företagen att utveckla 
verksamheten enligt vad som krävs på 
den internationella marknaden.

Företagen investerar fortfarande mindre 
än de gjorde före finanskrisen.

Konsumenternas förväntningar 
inför den ekonomiska utvecklingen i 
framtiden är fortfarande pessimistiska, 
vilket påverkar konsumtionen negativt.

Företagsbeskattningen har gett 
upphov till fel sorts incitament och 
lockat brevlådeföretag till landet. 
(Nederländerna)

Nationell valuta minskar 
rörelsemarginalen inom finanspolitiken. 
(Sverige, Danmark)
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3.4 Hot: Den ekonomiska tillväxten är 
fortsättningsvis sämre i Finland, 
statens inkomstbas vittrar sönder och 
Finland kan inte längre konkurrera med 
kompetens

Om länderna inte kan bemöta den internationella konkurrensen, 
kommer välfärdsstatens inkomstbas att vittra sönder och fördelarna 
med ett jämlikt samhälle går förlorade

Den allt strängare internationella konkurrensen utgör en utmaning för fö-
retagen, ekonomierna och de offentliga förvaltningarna i de jämförda län-
derna. I dessa länder gäller hoten främst att den önskade ekonomiska till-
växten uteblir, varigenom skatteintäkterna minskar och viktiga egenskaper 
i samhället och livsmiljön försämras. Allvarliga hotbilder som hänför sig till 
de författningsmässiga förutsättningarna för företagsverksamhet finns in-
te i de jämförda länderna.

Av de jämförda länderna är det ekonomiska läget klart bäst i Sverige och 
sämst i Finland. Investeringar är i hög grad beroende av den ekonomiska 
tillväxten och det finns en risk för att företagens investeringar inte ens un-
der de närmaste åren kommer att uppnå samma nivå som före finanskrisen 
i Finland, Danmark och Nederländerna.

Intag av skatteintäkter försvåras i framtiden när företag och förmögna 
personer allt lättare kan flytta, vilket leder till att stater börjar konkurrera 
med vem som har den lägsta beskattningen (”race to the bottom”). Å andra 
sidan har EU planer på att ingripa i de mest extrema formerna av skatte-
konkurrens, vilket av länderna i denna jämförelse skulle påverka i synner-
het Nederländerna.

Risken för samtliga länder är att de inte lyckas med e-handel, varigenom 
en allt större andel av konsumtionen riktas till utlandet, utan att de säljan-
de företagen investerar i hemlandet. Risken är synnerligen stor för Finland 
som har lyckats sämre med e-handel än referensländerna (se avsnitt 4.2).

Avmattning av globaliseringen medför också risker. I Storbritannien 
röstade en majoritet av befolkningen i juni 2016 för ett utträde ur EU. Det 
är möjligt att brexit är en av de första signalerna för att integrationsutveck-
lingen inom EU håller på att avstanna. Hotbilden är att EU börjar avveck-
la den inre marknaden, det vill säga den fria rörligheten av människor, va-
ror, tjänster och kapital.

Kompetensbasen får inte försvagas om Finland vill konkurrera med 
produktivitet

En av hotbilderna i Finland är att kvaliteten på utbildningen och forskning-
en försämras till följd av utgiftsnedskärningar. Statsminister Sipiläs regering 
har skurit ned på utgifterna för utbildning och forskning med sammanlagt 
cirka 1,1 miljarder euro, eller 6 procent, jämfört med utgiftsnivån för 2019 
utan nedskärningar15. Det saknas bevisning för att nedskärningarna skulle 
ha avspeglats på utbildningens och forskningens kvalitet i Finland, men det-
ta är en icke önskvärd hotbild, eftersom högkvalitativ och jämlik grundläg-

Ett hot är en oönskad 
händelse i framtiden

Konkurrens mellan länderna 
minskar skatteintäkterna från 
företags- och kapitalinkomst

Risker hänför sig till både 
upptrappning och avmattning 
av globaliseringen

Med bättre kvalitet på utbildningen 
kommer nedskärningar i 
utgifterna inte att försämra 
utbildningens resultat
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Företagens rörlighet och multinationalitet försvårar finansiering 
av innovationer

”Förr var det helt tydligt: Vinnova stödde svenska bolag som bedrev 
forskning i Sverige. Men i dag kan alla forska virtuellt, överallt och med 
alla. Pengar som getts till ett svenskt bolag kan vidareförmedlas till ut-
vecklingsarbete på Microsoft. Många svenska tech-startups är tvung-
na att ha ett kontor i Silicon Valley. Så kan det gå att Vinnova finansie-
rar ett bolag som tar pengarna och flyttar dit. Men vad ska man göra? 
Utan finansiering är det möjligt att företaget dör.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

gande utbildning har varit Finlands kanske mest betydelsefulla styrka med 
avseende på betingelserna för företagsverksamhet.

I de jämförda länderna kan den åldrande befolkningen leda till att det in-
te längre finns tillräckligt med kompetent arbetskraft. Sverige är i en bättre 
situation i detta avseende tack vare den större befolkningstillväxten.

I de jämförda länderna finns en risk för att det offentliga stödet till inn-
ovationer försvåras genom att stöden eventuellt kanaliseras utomlands16.

Offentligt stöd till 
produktutveckling kan 
hamna utomlands

Ett hot för Finland är bristande förnyelsekapacitet hos både företagen 
och förvaltningen

Finlands problem har varit företagens förmåga att förnya sig och skapa ny 
affärsverksamhet17. I intervjuerna kritiserades också den offentliga förvalt-
ningen för bristande förnyelsekapacitet, innovationsförmåga och smidighet. 
De två aspekterna kan vara kopplade till varandra om förvaltningen håller 
sig till gamla mönster och därigenom ger upphov till reglering och myndig-
hetskontroll som hämmar förnyelse av omvärlden och affärsverksamheten18.

Ett av hoten hänför sig till att de nödvändiga besluten för att förbättra 
Finlands ekonomi och främja investeringar uteblir.

Finland får konkurrensfördelar av att det är det enda eurolandet i 
Norden

Speciellt stora investerare kan föredra att investera i länder där valuta- och 
ränteriskerna är mindre. Euron är en stor valuta och därmed ofta stabilare 
än små, öppna ekonomiers egna valutor. 

Problemet för ett litet euroland som Finland är att Europeiska central-
bankens penningpolitik kan ha en inriktning som inte är förenlig med lan-
dets behov. Oftast lämpar sig penningpolitiken i euroområdet bäst för de 
stora medlemsländerna som Tyskland och Frankrike.

Euroländerna bedriver inte någon egen penningpolitik, men de kan i gen-
gäld ha större rörelsemarginal inom finanspolitiken. Det beror på att speci-
ellt hos de små euroländerna orsakar finanspolitiska stimulansåtgärder inte 
lika lätt stigande räntor, jämfört med länder med egen valuta. Å andra sidan 
begränsar reglerna för euroområdet euroländernas möjligheter att vidta fi-
nanspolitiska stimulansåtgärder.

Stel lagstiftning kan 
förhindra uppkomsten av 
ny affärsverksamhet
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Tabell 6: Hoten i investeringsmiljön i Finland i förhållande till referensländerna

Finlands särskilda hot Hot för de fyra länderna Axplock bland hoten för 
referensländerna

Företags- 
verksamhet

Nivån på utbildning, forskning och 
produktutveckling sjunker till följd av 
nedskärningar.

Stel reglering kan förhindra förnyelse 
av befintliga branscher och uppkomst 
av nya.

Tillräcklig tillgång till kompetent 
arbetskraft när befolkningen åldras. 
(även Danmark och Nederländerna)

Handeln med Ryssland backar och är 
osäker.

Avsaknad av en gemensam ambition för 
främjande av investeringar.

Kortsiktighet och kompromissande i det 
politiska beslutsfattandet.

EU börjar avveckla den inre marknaden, 
det vill säga den fria rörligheten av 
arbetstagare, varor, tjänster och kapital.

Tillräcklig tillgång till kompetent 
arbetskraft när befolkningen åldras. 
(Danmark, Nederländerna, även 
Finland)

EU kan ingripa i de mest extrema 
formerna av skattekonkurrens. 
(Nederländerna)

Efterfrågan inom logistiksektorn kan 
minska till följd av cirkulär ekonomi 
och 3D-utskrivning. (Danmark, 
Nederländerna)

Samhälle och 
livsmiljö

Det saknas full förståelse för hur 
utländska investeringar gynnar 
ekonomin.

Sträng invandringspolitik; invandring 
ger ingen ny arbetskraft. (även 
Danmark)

Skillnaderna i levnadsstandarden ökar 
mellan medborgarna och den sociala 
rörligheten minskar. Jämlikheten i 
utbildningen vittrar bort.

Förtroendekapitalet i samhället vittrar 
bort.

Samhällsintegration och sysselsättning 
av invandrarna lyckas inte.

Säkerhetsläget försämras internt och i 
relation till utlandet.

Sträng invandringspolitik; invandring 
ger ingen ny arbetskraft. (Danmark, 
även Finland)

Ekonomi

Den ekonomiska tillväxten uteblir.

Företag och branscher kan inte 
förnya sig i takt med förändringarna i 
omvärlden.

Beroende av framgångar inom två 
branscher (ICT och skogsindustrin).

Ökande långtidsarbetslöshet.

Åldrande befolkning ger upphov 
till ökande pensions- och 
omsorgskostnader.

Finland har lyckats sämre än de andra 
länderna med e-handel, och det 
föreligger en risk för att en allt större 
del av konsumtionen riktas till utlandet 
och genererar inga investeringar i 
hemlandet.

Kompetensflykt: Personer som utbildat 
sig i Finland får inte jobb och stannar 
inte i landet.

Som euroland ingen egen 
penningpolitik. (även Nederländerna)

Produktiviteten hålls inte tillräckligt hög 
för att upprätthålla välfärdsstaten.

Produktiviteten minskar när 
servicesektorns andel ökar.

Den internationella konkurrensen 
skärps och västländernas andel av 
världshandeln och investeringarna 
minskar.

En allt större andel av konsumtionen 
riktas till utländska plattformar och 
internetbutiker.

Konsumenterna skuldsätter sig och 
om räntorna stiger i framtiden har de 
mindre pengar för konsumtion.

Skattekonkurrensen underminerar 
inkomstbasen.

Offentliga FoU-understöd strömmar 
utanför landets gränser.

Ökande cirkulär ekonomi försvagar den 
ekonomiska tillväxten.

Nederländernas ekonomi är beroende 
av utvecklingen inom internationell 
handel och speciellt den tyska 
ekonomin. (Nederländerna)

Åldrande befolkning ger upphov 
till ökande pensions- och 
omsorgskostnader. (Nederländerna, 
Danmark)

Euroländerna bedriver inte någon egen 
penningpolitik. (även Finland)

Instabil egen valuta. (Sverige, Danmark)
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3.5 Möjligheter: Såväl Finland som de andra 
länderna har många möjligheter som de 
själva kan bestämma över

Länderna kan hålla fast vid ett gott samhälle och en vidsynt kultur

En bra livsmiljö, ren natur, liberal kultur och tillförlitlig förvaltning är fak-
torer som även i framtiden attraherar utbildad arbetskraft och högprodu-
cerande företag till dessa länder. De är också faktorer som kan bli ännu vik-
tigare i framtiden. De är viktigt att kunna kommunicera dessa styrkor till 
den övriga världen.

Höjning av kompetensen skapar viktiga möjligheter för Finland

Finlands problem är att marknadsföringens status är låg och marknadsfö-
ringskompetensen är dålig (se avsnitt 4.2). Bättre marknadsföringsfärdig-
heter skulle ge Finland möjligheter som i ett idealfall även kunde bidra till 
större variation i det finländska näringslivet.

I den grundläggande utbildningen har färdighets- och konstämnena fått 
mer plats och även programmering har tagits med i undervisningen. Utveck-
ling av den grundläggande utbildningen så att den ger bättre färdigheter för 
arbetslivet – speciellt goda färdigheter att påverka, tala och presentera – är 
en stor möjlighet, som visserligen ger resultat först på lång sikt.

Aalto-universitetet erbjuder en även globalt sett högkvalitativ kombina-
tion av affärskompetens, ingenjörskompetens och designkompetens.

Även Finlands geografiska läge kan vändas till fördel

Det är möjligt Finland i framtiden får ett mer centralt geografiskt läge till ex-
empel om Rysslandshandeln tilltar eller Nordostpassagens roll ökar. Även 
nya kommunikationslösningar – som en tunnel till Estland, supersnabb kap-
seltrafik eller nya tågförbindelser via Östeuropa – skulle bringa Finland när-
mare det övriga Europa.

Att lyckas med e-handel skulle innebära synnerligen stora möjligheter 
för Finland, eftersom vi har det mest ogynnsamma geografiska läget av de 
jämförda länderna och i e-handel spelar det en mindre roll.

De jämförda länderna har 
mestadels samma möjligheter

Höjning av 
marknadsföringens status och 
marknadsföringskompetensen 
skulle ge viktiga 
möjligheter till Finland

De ekonomiska, sociala och 
kulturella komponenterna 
i ett lands geografiska 
läge kan påverkas
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Tabell 7: Möjligheterna i investeringsmiljön i Finland i förhållande till referensländerna

Finlands särskilda möjligheter Möjligheter för de fyra länderna Axplock bland möjligheterna för 
referensländerna

Företags- 
verksamhet

Bättre marknadsföringskompetens och 
mer konsumentorienterat tänkande vid 
framtagning av produkter.

Bättre kommersialisering av 
innovationer. FoU-finansiering riktas 
också till kommersialisering och handel.

Avreglering skapar nya 
affärsmöjligheter.

Aalto-universitetet kombinerar 
affärskompetens med ingenjörs- och 
designkompetens.

Universiteten lockar mer studerande 
och kompetens från utlandet till 
arbetsmarknaden.

Bättre kostnadskonkurrenskraft.

Den grundläggande utbildningen 
bemöter bättre nutidens krav och ger 
bättre presentationsfärdigheter och 
innovationsförmåga.

Ökande handel med Ryssland; Finland 
är en stabil marknad som granne med 
Ryssland.

Nordostpassagen till Asien och expertis 
om arktiska förhållanden.

Framgång i internationell e-handel.

Sträng miljölagstiftning uppmuntrar 
till framtagning av ny miljöteknik 
och produkter som kan få global 
efterfrågan.

Den ökande åldrande befolkningen 
uppmuntrar till framtagning av 
anpassade tjänster och produkter som 
får efterfrågan även i andra länder när 
befolkningen åldras.

Digitalisering inom den offentliga 
förvaltningen främjar utveckling inom 
ICT-sektorn.

En globalt sett effektiv, 
innovationsorienterad och 
progressiv förvaltning väcker 
positiv uppmärksamhet och lockar 
investeringar.

Förvaltningen antar mer än tidigare en 
innovatörsroll och tar fram nya tjänster 
i samarbete med företag.

Frihandelsavtal mellan EU och USA.

Samhälle och 
livsmiljö

Expansionen av Helsingfors och andra 
städer samt en livligare urban kultur 
ökar Finlands attraktionskraft.

De växande städerna lockar experter 
och företag.

Invandring ger ett arbetskraftstillskott 
och ökar mångfalden i befolkningen.

Kulturell vidsynthet och frisinthet i de 
jämförda länderna kan bli även viktigare 
fördelar i framtiden.

Den snabbaste befolkningsökningen i 
de jämförda länderna ger en ökning i 
arbetskraften. (Sverige)

Ekonomi

Lyckade strukturreformer och 
utveckling av affärsmiljön avspeglas på 
den ekonomiska tillväxten.

En starkare konsumentmarknad ger en 
mångsidigare näringsstruktur.

Grön ekonomi och högavkastande 
innovationer inom skogsindustrin.

ECT-sektorn kan förnya sig.

Automatisering och den tekniska 
utvecklingen ökar produktiviteten.

Utländska investeringar ökar.

Entreprenörskap värdesätts högre och 
blir allt populärare. Tillväxtföretagen 
blir fler.

Utländska investeringars stigberoende, 
dvs. investeringar koncentreras där 
det gjorts investeringar förut. (Sverige, 
Nederländerna)

Nederländerna kan snabbt dra fördel 
av att andra ekonomier växer, speciellt i 
Tyskland. (Nederländerna)
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Tolkningsanvisningar för trafikljustabellen

Tabellen visar en sammanställning av revisionsverkets totalbedömning 
av de olika elementen i investeringsmiljöerna i Finland, Sverige, Dan-
mark och Nederländerna i förhållande till konkurrentländer. Dessut-
om presenteras en uppskattning av hur dessa element har utvecklats 
i förhållande till konkurrenterna.

De olika elementen har bedömts i relation till andra utvecklade län-
der. Trafikljusen tolkas så här:

 – Grönt ljus: Enligt denna indikator hör landet till de främsta i värl-
den jämfört med andra utvecklade länder.

 – Gult ljus: Landet placerar sig väl bland de utvecklade länderna, 
men inte i den absoluta toppen.

 – Rött ljus: Landet har en tillfredsställande eller sämre placering 
bland de utvecklade länderna.

Pilen bredvid trafikljuset anger indikatorns utveckling 2008–2015. 
Pilarna tolkas så här:

 – Pil uppåt: Förbättring av denna indikator i relation till andra ut-
vecklade länder.

 – Ingen pil: Ingen betydande förändring uppåt eller neråt i denna 
indikator.

 – Pil neråt: Försämring av denna indikator i relation till andra ut-
vecklade länder.

Förändringarna har bedömts så att utvecklingen har ansetts vara 
positiv om landet har stigit minst fem placeringar i konkurrenskraftin-
dexet mellan 2008 och 2015. Utvecklingen har ansetts vara negativ 
om landet har tappat minst fem placeringar. Den övergripande bilden 
av förändringen har kompletterats med litteratur och intervjumaterial.

Bedömningen baserar sig huvudsakligen på följande två konkur-
renskraftindex:

 – World Economic Forum: Global Competitiveness Report
 – International Institute for Management Development: World 

Competitiveness Yearbook.

Indexbedömningen har kompletterats utifrån litteratur och inter-
vjuer när indexen inte har varit tillräckligt beskrivande för indikatorn.

3.6 Totalbedömning av investeringsmiljöerna 
i de jämförda länderna
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Tabell 8: Totalbedömning av investeringsmiljön och dess utveckling i Finland, Sverige, 
Danmark och Nederländerna

Finland Sverige Danmark Nederländerna

Kompetens

befolkningens allmänna utbildningsnivå

innovativ kapacitet

högkvalitativ forskning

Arbetskraft

arbetets pris

lätthet att vara arbetsgivare

marknadsföringskompetens

kundservicekompetens

tillgång till ICT-experter

Lagstiftning

politisk förutsebarhet

lätt att grunda företag

enkel företagsjuridik

Finansiering

tillgång på finansiering

Skatter och bidrag

företagsbeskattning

beskattning av arbete

moms

kapitalbeskattning

företagsstöd

skattestöd till investeringar

Infrastruktur och energi

vägar

datanät

flygplatser

hamnar

energipris

tillgång på energi

Samhälle

ekonomisk och social jämlikhet

känt land utomlands

attraktivt för utländska experter

landets internationella orientering

frihet för utländska investeringar

affärsmiljö i glesbygden
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De jämförda länderna ligger ungefär lika bra till i internationella 
konkurrenskraftindex

Inget av länderna framträder i trafikljustabellen som en genomgående bätt-
re eller sämre investeringsmiljö.

Trafikljustabellen innehåller inte alla väsentliga faktorer som påverkar 
företags investeringar, som det ekonomiska läget, marknadsområdets stor-
lek samt kulturella faktorer. Det är möjligt att Finland förlorar mot de an-
dra länderna på dessa punkter.

De jämförda länderna konkurrerar främst med kompetens

När det gäller befolkningens allmänna utbildningsnivå och högkvalitativ 
forskning placerar sig alla länder bra, med undantag för Sverige som endast 
får en tillfredsställande placering för befolkningens allmänna utbildnings-
nivå i relation till övriga utvecklade länder.

Alla länder hör till de världsbästa i innovationskapacitet. Det är en indi-
kator där Finland inte har råd att halka efter de andra länderna.

Finland skiljer sig positivt från de andra länderna vad gäller tillgången 
på ICT-experter.

I fråga om marknadsföringskompetens och kundservicekompetens är 
Finland det enda av de jämförda länderna som får ett tillfredsställande be-
tyg. Dessutom har marknadsföringskompetensen utvecklats negativt i Fin-
land de senaste åren. Nuläget och utvecklingen av marknadsföringskompe-
tensen i Finland diskuteras närmare i avsnitt 4.2.

De jämförda länderna har höga skatter – men å andra sidan är skatter 
inte deras främsta konkurrensmedel

De jämförda länderna toppar inte listan över de lägsta skatterna i världen. 
Nederländarna har dock en lättare beskattning än Finland, Sverige och 
Danmark.

Finland får konkurrensfördel av sin relativt låga företagsbeskattning och 
samfundsskatten har också sänkts två gånger de senaste åren.

De höga skatterna i kombination med socialavgifterna leder till att pri-
set på arbete är relativt högt, åtminstone för lågproducerande jobb. Å andra 
sidan är låg skattesats och billigt arbete inte de främsta konkurrensmedlen 
på den internationella marknaden för välfärdsstater som Finland, Sverige, 
Danmark och Nederländerna, utan de strävar efter att konkurrera med ar-
betets kvalitet. Välfärdsstatens tjänster och jämlikhet kan dessutom göra 
landet attraktivt för utländska experter och högavkastande investeringar.

Jämlikhet skapar förtroende i samhället hos medborgarna sinsemellan 
samt mellan medborgarna och myndigheterna. Detta förtroende är inte en 
självklarhet ens i alla västländer. Förtroende gynnar investeringar genom 
att det ger bättre förutsebarhet och mindre transaktionskostnader och un-
derlättar produktutveckling på många olika sätt. 

Finland och Danmark får de bästa betygen när det gäller ekonomisk och 
social jämlikhet. Dessutom har Finland förbättrat sin placering inom den-
na indikator de senaste åren.

Förtroende underlättar 
affärsverksamhet
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Finland förlorar på lagstiftningsmiljön för företag

Finland placerar sig sämst bland de jämförda länderna när det gäller enkel 
företagslagstiftning och dessutom har utvecklingen på detta område varit 
negativ. Även i fråga om förutsägbar politik och enkel etablering av företag 
ligger Finland inte i världstoppen. Däremot har Danmark och Nederländer-
na utmärkta betyg på dessa områden.

Finland får inte toppbetyg för att vara känt eller internationellt

Finland klarar sig sämst bland de jämförda länderna när det gäller indika-
torerna för hur intressant landet är för utländska företag. Till dem hörde 
kännedom om landet utomlands, landets attraktionskraft för utländska ex-
perter och landets internationella orientering. Nederländerna har det bäs-
ta betyget på dessa områden, vilket delvis beror på landets läge i Europa.

Så som nämndes ovan, får Finland bra betyg för ekonomisk och soci-
al jämlikhet. Bra offentlig service och en jämlik miljö vore utmärkta att-
raktionsfaktorer för utländska experter, och därför är det beklagligt att det 
finländska samhällets styrkor inte är kända utomlands. Avsnitt 4.3 handlar 
om betydelsen av en bra bomiljö för att locka utländska experter till landet.

Finland har en relativt bra infrastruktur när man beaktar de långa 
avstånden och det relativt ofördelaktiga läget

Vägarna, flygplatserna och hamnarna i Finland håller åtminstone bra glo-
bal standard. För datanäten får Finland ett något sämre betyg än de andra 
länderna, men den nya sjökabeln från Helsingfors till Tyskland som togs i 
drift i början av 2016 har förbättrat dataförbindelserna.

Nederländerna får ett bättre betyg för infrastrukturen än de andra län-
derna, vilket delvis beror på att landet är litet och har ett fördelaktigt läge.

Priset och tillgången på energi var i de jämförda länderna på åtminsto-
ne god nivå i förhållande till utvecklade länder överlag.

Finland bör förenkla regleringen 
av företagsverksamheten

Finlands styrkor är inte 
kända utomlands
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4 Vad kan staten göra för att främja 
vissa immateriella framgångsfaktorer 
i investeringsmiljön?

Länderna konkurrerar med varandra om hur bra kompetenskluster och nät-
verk de kan erbjuda företag. Klustren spelar en viktig roll för kommunikatio-
nen och myndigheterna kan hjälpa till med att profilera varumärken för dem.

Det verkar som om Finland har råkat in i en ”ond marknadsföringscir-
kel”, där ringaktning för marknadsföring har lett till att företagens ledning 
inte vet hur den ska dra nytta av marknadsföringens möjligheter för att hö-
ja lönsamheten. Finland har relativt få internationellt kända varumärken 
och finländska företag bedriver mindre e-handel än företagen i referenslän-
derna. Staten skulle kunna höja marknadsföringens status genom sina ställ-
ningstaganden och genom att stöda både produktutveckling och marknads-
föring. Även utbildningen i marknadsföring kan förbättras.

En livskraftig och trivsam bomiljö är en viktig attraktionsfaktor när län-
derna konkurrerar om högproducerande arbetskraft. På basis av intervju-
erna är det viktigt att det uppstår sociala band och nätverk mellan den in-
födda befolkningen och invandrarna.

Den finländska förvaltningens styrkor är kompetens och tillförlitlighet. 
Ur företagsperspektiv är förvaltningen ibland långsam, komplicerad och in-
effektiv. Det vore naturligt att förvaltningen skulle föregå med gott exem-
pel för kundservice, innovation och förnyelsekapacitet.

4.1 Staten kan stöda uppkomsten av nätverk 
och kompetenskluster

Länder konkurrerar med nätverk

Lärande och innovation uppkommer genom mänsklig växelverkan. Länder-
na konkurrerar med varandra om hur omfattande och bra kompetensklus-
ter och nätverk de kan erbjuda företag.

Enligt en intervjukommentar räcker det inte till att myndigheterna till-
handahåller lokaler och teknik för produktutveckling, utan de bör dessut-
om erbjuda företagen nätverk, eftersom det är i nätverk företagen kan hit-
ta människor med nyskapande potential.

Forskningsinstituten spelar en viktig roll i etableringen av nätverk. En-
ligt en intervjukommentar kan forskningsinstituten skapa opartiska och så-
ledes tillförlitliga plattformar för samarbete, produktutveckling och företa-
gande. Motsvarande opartiska plattformar uppkommer inte nödvändigtvis 
inom den privata sektorn.

Rörlighet på arbetsmarknaden mellan olika sektorer och befattningar 
bidrar till uppkomsten av nätverk. I Finland förekommer mycket litet rör-
lighet mellan den privata sektorn och förvaltningen. Större rörlighet skul-
le ge förvaltningen bättre insikt i företagsverksamheten och stärka tjänste-
männens nätverkskapital.

Det bör finnas mer rörlighet 
mellan den offentliga och 
den privata sektorn
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Det avgörande är kontakterna mellan människor

”Det viktigaste är den mänskliga nivån. Samarbete mellan organisatio-
ner handlar alltid i grund och botten om samarbete mellan individer.”
– utdrag ur intervju (expert, Finland)

Myndigheterna kan stöda uppkomsten och varumärkesprofileringen 
av kluster

Kluster uppkommer ofta kring en viss kompetens när utbildning och forsk-
ning ger upphov till företag på området. Kluster har en självförstärkande ef-
fekt genom att företagsverksamheten i sin tur ger upphov till efterfrågan och 
utbud. Investeringar brukar ofta koncentreras enligt så kallat stigberoende, 
det vill säga att nya investeringar görs sannolikt där det investerats förut.

Kluster spelar en viktig roll för kommunikationen: deras image kan ut-
nyttjas vid marknadsföring av området för inhemska och utländska investe-
rare. Exempelvis Medicon Valley, som är Nordens största läkemedelskluster 
i närheten av Köpenhamn, lanserades ursprungligen av Copenhagen Capa-
city. Ytterligare exempel på kluster med framgångsrik varumärkesprofile-
ring är teknikklustret Brainport och Food Valley i Nederländerna. 

God praxis från Danmark: partnerskap inom läkemedelsforskning

I Danmark har man positiva erfarenheter av samarbetsprojekt inom klinisk 
läkemedelsforskning med medverkan av företag, kommunala myndigheter 
och universitet (”public-private partnership”). Att starta fler dylika projekt 
var en av rekommendationerna av tillväxtteamet inom life scienceområdet 
som den föregående danska regeringen tillsatte. Tillväxtteamets rekommen-
dationer bereddes av tjänstemän i samråd med företag och forskningsinstitut.

Samarbetet gynnar alla parter. Den offentliga sektorn får fördelar i form 
av behandlingar för sjukdomar och bättre folkhälsa. Företagen kommer ge-
nom projekten i kontakt med nya begåvade forskare och multinationella fö-
retag kan använda projekten för marknadsföring av landets investerings-
potential. Universiteten får information om hurdan universitetsutbildning 
som behövs och kan på så sätt hjälpa studerande att få jobb.

Finland har också en tillväxtstrategi för forsknings- och innovations-
verksamheten som tagits fram i samarbete med läkemedelsföretag19. Ett av 
de viktigaste målen för strategin är att få forskningsinstitut och företag att 
samarbeta mera inom produktutveckling. De företagsledare inom läkeme-
delsbranschen som intervjuades för revisionen ansåg att tillväxtstrategin 
var viktig och lyckad.

Medicon Valley i Danmark är ett 
exempel på ett världskänt kluster

Samarbetsprojekt inom 
klinisk läkemedelsforskning 
har lockat utländska 
investeringar till Danmark
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Exempel på konsumentorienterat tänkande

”Det väsentliga i affärsverksamhet är möten mellan människor. Om 
du ber armaturtillverkare från Asien berätta om sina produkter, så sä-
ger de att deras lampor håller 15 000 timmar och ger 2 700 Kelvin osv. 
Medan en dansk armaturtillverkare säger: ’Mina lampor gör människor 
friska och glada!’”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

4.2 Värderingen av och kompetensen inom 
marknadsföring bör höjas

Marknadsföring kan höja företagets lönsamhet och 
samhällsekonomins produktivitet

Företag kan med hjälp av marknadsföring generera ny efterfrågan och på 
så sätt få bättre avkastning och lönsamhet. Marknadsföring spelar en viktig 
roll eftersom människor inte fattar konsumtionsbeslut på rationella grun-
der. Marknadsföring kan också öka samhällsekonomins tillväxt20.

Det är viktigt att bryta den onda cirkeln för marknadsföring i Finland

I de intervjuer som gjordes för denna revision framkom ofta synpunkten att 
marknadsföringens status i Finland är lägre än i referensländerna och att 
detta har gett upphov till en självuppfyllande negativ spiral.

Marknadsföring hör inte till de populäraste områdena inom ekonomi-
vetenskap, utan anses vara ett ”mjukt” område. I företag får marknadsfö-
ringsexperter inte strategiska arbetsuppgifter eller ledningspositioner. De 
flesta av ledarna för finländska storföretag är antingen diplomingenjörer 
eller nationalekonomer, endast får av dem är marknadsföringsekonomer.

På basis av intervjuerna avspeglas allt detta i att finländska företags led-
are saknar tillräcklig marknadsföringskompetens. Detta leder till att pro-
dukter planeras utan att kundernas önskemål tas tillräckligt i beaktande. 
Den allmänna uppfattningen är att även Nokias stjärna dalade på grund av 
att produkterna togs fram med fokus på tekniken. Enligt den uppfattning 
som uppstod i intervjuerna används kostnadsnedskärningar för mycket som 
styrinstrument i finländska företag, i stället för att man skulle skapa ny ef-
terfrågan på marknaden och mervärde för företagets produkter.

Enligt en intervjuperson är det också svårare att få upplåning från ban-
kerna och riskkapital för marknadsföring än till exempel för utbyggnad av 
produktionen.

Misslyckanden i marknadsföring och konsumentorientering av pro-
duktionen leder i förlängning till att finländska företag inte når framgång-
ar på konsumentmarknaden och att Finlands näringslivsstruktur blir sma-
lare än i referensländerna.

Ett tecken på detta är att finländska företag har betydligt färre globalt 
kända och värdefulla varumärken jämfört med övriga Norden, speciellt 

Det största problemet är 
marknadsföringens låga status

I stället för att skära ner 
kostnaderna borde fokus vara 
på att skapa mervärde

Finland har smalare 
näringslivsstruktur än 
referensländerna
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Tabell 9: Nordiska företags 50 mest värdefulla varumärken enligt land 2016

Källa: Brand Finance

Finländska företags ledning saknar förståelse för 
grundläggande fakta om marknadsföring

”Ekonomiledningen i finländska företag förstår inte att pris och kost-
nad är två olika saker.”
– utdrag ur intervju (expert, Finland)

Kompetens inom marknadsföring uppskattas inte i Finland

”Marknadsföring ses mera som ett karaktärsdrag än som kompetens.”
– utdrag ur intervju (expert, Finland)

Finländska företag skulle kunna locka människor med 
säljkompetens från utlandet

”Finland har ingenjörer, men skulle inte Finland kunna locka säljare från 
andra EU-länder? Människor som är mera utåtriktade. Sydeuropé-
er skulle till exempel sköta marknadsföringen och Finland den teknis-
ka expertisen.”
– utdrag ur intervju (expert, Nederländerna)

Företagen måste vara bra på kundservice för att klara den 
hårdare konkurrensen

”Öresundsbron fick servicekulturen i Danmark att explodera. Med hår-
dare konkurrens blir servicen bättre.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Finland)

Sverige och Danmark (tabell 9). Detta försvårar också marknadsföringen 
av landet Finland, eftersom kända varumärken skulle kunna användas vid 
marknadsföringen.

Antal Andel

Sverige 24 48 %

Danmark 15 30 %

Finland 6 12 %

Norge 5 10 %

Island 0 0 %

Totalt 50 100 %

Sverige har fyra gånger så 
många och Danmark nästan 
tre gånger så många värdefulla 
varumärken som Finland
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På vilket sätt borde marknadsföringskompetensen höjas?

Grundläggande 
utbildning

Den grundläggande utbildningen borde fokusera mera på 
talarkonst och presentationsfärdigheter.

Andra stadiet Mängden marknadsföringsundervisning på andra stadiet bör ökas; i 
många arbetsuppgifter i företagen behövs ingen magisterexamen.

Universitetsutbildning
Universiteten utbildar tillräckligt med magistrar i marknadsföring, 
men många av dem får aldrig ett jobb som motsvarar utbildningen, 
på grund av att marknadsföring har så låg status.

Inlärning i arbetet
Eftersom Finland har få globala eller nordiska bolags huvudkontor 
är möjligheterna att få internationell marknadsföringserfarenhet 
små.

Forskning Det finns för få professorer i marknadsföring och försäljning i 
förhållande till områdets betydelse.

Produktutveckling Tekes borde utöver stödet till innovationer även stöda 
kommersialisering och marknadsföring av dem.

Utvecklingscenter för marknadsföring

Ett sätt att bryta den onda cirkeln inom marknadsföringen i Finland vore att 
inrätta ett utvecklingscenter för marknadsföring. Centret skulle kunna va-
ra en drivande kraft för att höja statusen för och kompetensen inom mark-
nadsföring. Det kunde sammanföra de bästa marknadsföringsexperterna, 
samla information om lyckade marknadsföringskampanjer och betjäna fö-
retag genom samarbetsprojekt. 

Eftersom staten inte har samma marknadsföringsexpertis som företa-
gen, vore det naturligt att branschen själv grundar ett sådant center som sta-
ten sedan kan delfinansiera. Utvecklingscentret för marknadsföring skulle 
också kunna vara ett institut vid ett eller flera universitet.

Finland har inte råd att halka efter i utvecklingen av e-handeln

Det föreligger en risk för att en allt större del av finländarnas konsumtion 
kommer att strömma till utländsk e-handel, som oftast inte investerar i Fin-
land. 

Det saknas heltäckande statistik över hur mycket finländarna köper från 
utlandet och hur mycket finländska företag säljer till utlandet via e-handel. 
Tabell 10 beskriver e-handeln i de jämförda länderna 2015 enligt statistik-
data från olika källor.

Finländska konsumenter har hittat e-handeln: Jämfört med Sverige och 
Danmark köper finländarna mindre på nätet, men ändå klart över EU-ge-
nomsnittet. Finländarna e-handlar också mycket från utlandet. Enligt en 
enkät 2015 uppgav hela 49 procent av finländska konsumenter att de hade 
köpt någonting från en utländsk e-butik de senaste tre månaderna.

Finländska företag ligger efter referensländerna i fråga om e-försäljning. 
I Europeiska kommissionens informationssamhällsindex är Finland det en-
da av länderna i denna jämförelse som låg under EU-medeltalet både för 
andelen SME-företag med e-försäljning och för andelen SME-företag med 
e-försäljning till utlandet. Andelen SME-företag med e-försäljning var i Fin-
land hela 42 procent mindre än i Sverige, som toppade listan.

Det föreligger en risk att 
en stor del av finländarnas 
konsumtion strömmar 
utomlands de närmaste åren

Finländska företag har mindre 
e-försäljning än referensländerna
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Tabell 10: Statistik över e-handeln i de jämförda länderna 2015

Finland Sverige Danmark Neder- 
länderna

Medeltal 
för EU

Befolkningsandel som köpt varor i 
en e-butik(1 76 % 78 % 82 % 76 % 66 %

Befolkningsandel som köpt varor 
i en utländsk e-butik under de 3 
senaste månaderna(2

49 % 32 % 36 % uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Köp i utländska e-butiker totalt(2 961 
mn €

1 243 
mn €

770 
mn €

uppgift 
saknas

uppgift 
saknas

Andel SME-företag med 
e-försäljning(1 15 % 26 % 25 % 17 % 16 %

Andel SME-företag med 
e-försäljning till utlandet(1 5,8 % 9,7 % 9,8 % 10 % 7,5 %

Källor:
1) Europeiska kommissionen 2016: Digital Economy and Society Index
2) Postnord 2016: E-Commerce in the Nordics

Finländska e-butikers dåliga framgång framgår också av Postnords sta-
tistik över 2015, enligt vilken alla nordbors köp från utländska e-butiker 
riktades i 17 procent till Sverige, 7 procent till Danmark och bara 1 procent 
till Finland21.

Enligt Finsk Handel köpte finländare år 2014 detaljhandelsvaror på nä-
tet för 3,6 miljarder euro och hela 44 procent av varorna köptes från utländ-
ska e-butiker. Av de utländska e-köpen gjordes 78 procent hos företag som 
inte har en fysisk butik i Finland22.

I takt med att detaljhandeln i allt större omfattning flyttar till webben, 
övertas en allt större del av den finländska detaljhandeln av utländska aktö-
rer. Enligt Finsk Handel ökade e-handeln inom detaljhandeln år 2014 med 
7 procent jämfört med året innan, medan ökningen inom hela detaljhan-
deln uppgick till bara en procent23. Dessa siffror är två år gamla och antagli-
gen har e-handeln fortsatt att växa även snabbare eller åtminstone lika fort.

Finländska e-butikers relativt dåliga framgång kan anses bero på mark-
nadsföring. Enligt en synpunkt som framkom i intervjuerna är finländarna 
bra på att bygga tekniskt välfungerande e-butiker, men de kan inte mark-
nadsföra dem och kunderna hittar dem inte. Ofta är språkurvalet i de fin-
ländska e-butikerna för litet. I många länder finns det stora konsumentgrup-
per som inte kan engelska. Det behövs mer undervisning i e-handel i både 
yrkesskolor och högskolor.

Största delen av utländska 
e-butiker investerar inte i Finland

Finländska e-butiker behöver en 
mer gedigen marknadsföringssyn
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En betydande del av konsumtionen flyttar till e-butikerna

”I dag kommer var femte paket som svenska posten levererar från ut-
landet. För fem år sedan var andelen kanske noll. Man kanske köpte en 
bok på Amazon, men idag finns olika plattformar och många globala 
aktörer, som Alibaba, Zalando och Wish.”
– utdrag ur intervju (näringslivsorganisation, Sverige)

I den allt tuffare konkurrensen krävs det mer kunnande för att 
starta framgångsrik e-handel

”Folk tänker att man smäller upp en e-butik på lunchrasten, men så 
fungerar det inte längre. Nuförtiden måste man vara verkligt proffsig 
för att grunda en e-butik.”
– utdrag ur intervju (näringslivsorganisation, Sverige)

4.3 Det behövs stöd till vidsynthet och nya 
urbana stadscentra

En livskraftig och bra bomiljö lockar till sig begåvning

I den globaliserade världen konkurrerar länder inte bara om företag utan 
också om experter, med andra ord begåvning. Denna högproduktiva arbets-
kraft är rörlig och kan välja sin boplats bland flera olika länder och alternativ.

Storstäder är en viktig attraktionsfaktor i ländernas konkurrens om be-
gåvning. Den kreativa klassen förväntar sig en bomiljö som är intressant 
och livskraftig med ett gediget kulturutbud, motionsmöjligheter och an-
dra fritidsaktiviteter.

Finland har den minsta befolkningen av de jämförda länderna, och de 
andra länderna har större städer än Helsingfors. Man kan tänka sig att en 
expansiv och utvecklingsinriktad policy för huvudstadsregionen kan hjäl-
pa att locka utländska experter och investeringar till Finland.

Jämfört med många andra storstäder kan Helsingfors konkurrera med sin 
närhet till naturen, trygghet och sammanhållning. En företagsledare nämn-
de i intervjun som en positiv synpunkt att stadskulturen i Helsingfors har 
livats upp de senaste åren genom Restaurangdagen och andra aktiviteter.

För att man ska kunna locka begåvning måste självfallet basservicen va-
ra i skick: familjer fäster vikt vid bra daghem och utbildning samt möjlig-
heterna för maken/makan att hitta sysselsättning.

Jämförelseländerna har större och 
attraktivare städer än Helsingfors
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Om betydelsen av en bra bomiljö

”När du flyttar till Danmark måste du också övertyga din fru och familj 
om att flytten är bra för dem. Du måste övertyga dem om de följan-
de fem eller tio åren. Barnen blir kanske tvungna att byta skola. Om du 
sägs upp, är det viktigt att veta om det finns andra lämpliga arbetstill-
fällen i närheten. Det räcker inte med ett jobb, utan du måste rama in 
det så att du kan sälja det hemma. Om utlänningar lämnar Danmark, 
beror det oftast inte på jobbet utan på andra orsaker. Jag tror att det 
är så överallt.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

”Efter Sydafrika har Finland känts mörkt och kallt. Jag vill ändå inte flyt-
ta bort ännu. Barnen trivs på dagis och har lärt sig finska.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Mångfald och tolerans främjar ekonomisk tillväxt

”Amsterdam är en stad där människor med olika bakgrunder känner 
sig välkomna. I ett sådant klimat utvecklas handeln, de kreativa bran-
scherna och ICT-sektorn ofta snabbare än i ett mer konservativt klimat.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Nederländerna)

Vidsynthet och kreativitet går hand i hand

Ett kreativt och innovationspositivt klimat uppkommer genom mångfald 
och tolerans.

Attityderna mot utlänningar avgör om ett land kan locka till sig begåvning. 
Det är viktigt att det uppstår sociala band och nätverk mellan den infödda 
befolkningen och invandrarna. Alla uttryck för rasism, speciellt om de får 
synlighet i internationella medier, kan vara förödande för landets anseende.

Negativa attityder mot utlänningar kan leda till diskriminering på ar-
betsmarknaden. Finland drabbas också av kompetensflykt när utlänningar 
som studerat i Finland inte får jobb här.

Det är viktigt att det uppstår 
sociala band och nätverk mellan 
den infödda befolkningen 
och invandrarna

Stämningarna och klimatet inom ekonomin kan inverka på 
investeringar

Enligt intervjuerna kännetecknas det ekonomiska klimatet i Finland i dag 
av ”lågtryck” och ”bristande tro på sig själv”.

En finländsk företagsledare sade att den rådande negativa stämningen 
avspeglas i att ”man i dag är tvungen att tala sig varm för att övertyga före-
tagets globala ledning att investera i Finland.”
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Enligt en annan finländsk företagsledare har Finlands anseende utom-
lands försvagats de senaste tio åren. Före finanskrisen låg Finland i fram-
kant för den tekniska utvecklingen och ekonomiska tillväxten, men nume-
ra stämplas Finland som ett ”has been”-land.

Enligt en intervjuad tjänsteman borde staten åta sig att skapa en ”bra 
stämning” i ekonomin för att det ska ”kännas bra” att investera. Speciellt mi-
nistrarna och den högsta ledningen inom statsförvaltningen har en nyckel-
roll, liksom också de myndigheter som kommunicerar Finlandsbilden utåt. 
Kommunikationens betydelse för atmosfären bör inte ringaktas, men kom-
munikationen ska också vara ärlig.

Exempel på eventuellt betydelsefulla kulturfaktorer

De intervjuade personerna nämnde också ytterligare kulturella faktorer som 
enligt dem inverkar på den affärsmässiga och ekonomiska framgången. Om-
nämnande är i sig inte ett bevis på att dessa faktorer verkligen spelar en roll 
eller att de kan generaliseras. Nedan uppräknas några exempel på sådana 
kulturella faktorer som de intervjuade personerna ansåg vara betydelsefulla:

 – Jämfört med amerikanska företag saknar europeiska företag ambi-
tion och vilja att växa.

 – I de fyra jämförda länderna är skillnaderna inom arbetsplatshierar-
kierna små även i jämförelse med många andra västländer.

 – Nederländska företag har en samförståndsorienterad organisations-
kultur och arbetskonflikter förekommer sällan.

 – I Nederländerna och Danmark råder en mer rättfram diskussions-
kultur än i Finland och Sverige; i Nederländerna och Danmark har 
man bättre tolerans för kritik och meningsskiljaktigheter.

 – Finländarna brukar underskatta sig själva och sitt kunnande. Det gör 
att finländarna inte är speciellt bra på att sälja.

 – Andra länder har längre traditioner i internationell handel än Fin-
land och internationalismen är mer ”djuprotad” i dem.

 – De gamla kolonialmakterna förhåller sig fortfarande till världen som 
ett erövringsfält, medan de tidigare kolonierna tänker: ”Vad anser an-
dra om oss?”.

 – Arbetstagare i Finland har sämre arbetsmotivation än i de andra län-
derna. Innovationer föds bland medarbetarna mer sällan i Finland än 
i de andra länderna.

Ekonomins ”förlorade årtionde” 
har försvagat Finlands 
anseende utomlands

Med kultur avses samhällets 
gemensamma värderingar, 
uppfattning, seder, attityder, 
normer och föreställning vilka 
avspeglas på människors agerande
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Nederländarna tror på sig själva

”Nederländarna tonar inte ner sig själva som finländarna gör, utan hål-
ler alltid huvudet högt. Om nederländarna vet att de inte är så bra på 
någonting, så visar de inte det. De tar sig ändå an situationen och of-
ta klarar de sig hyfsat bra.”
– utdrag ur intervju (expert, Nederländerna)

Svenskarna är bra på att sälja och har sysslat länge med 
internationell handel

”Svenskarna är av hävd ett handelsfolk. De köpte tjära i bulk från Fin-
land, gav den ett varumärke och sålde den vidare till England med bra 
täckning. Det enda som behövdes var att slå egen stämpel på tunnorna.”
– utdrag ur intervju (expert, Finland)

4.4 Myndigheterna skulle kunna gå i 
framkant för kundservice, innovation och 
förnyelsekapacitet

Den finländska förvaltningens styrkor är kompetens och tillförlitlighet

Företagsledarna uppskattade de finländska myndigheternas professiona-
lism och opartiskhet. Utmärkande för den finländska förvaltningen är ock-
så obefintlig korruption och ett välfungerande rättssystem.

Som en av styrkorna nämndes i intervjuerna att medborgarna litar på 
myndigheterna. Det följande nämndes som ett exempel på detta förtroen-
de: Eftersom medborgarna litar på myndigheterna går de med på att per-
sonbeteckning används för identifiering. Det är inte en självklarhet i alla 
länder. Användningen av personbeteckning ger stora fördelar i bland an-
nat läkemedelsforskningen.

Små medel kan ge stora förbättringar

Ett förmånligt sätt att förbättra verksamhetsbetingelserna för företagen är 
att utveckla tanke- och handlingssätten inom förvaltningen. Många av de 
intervjuade personerna betonade att det oftast inte behövs extra resurser 
för att åtgärda brister i förvaltningen. Enligt en synpunkt finns det i Finland 
för många myndigheter som bistår företagen och att myndigheterna hellre 
borde fokusera på verksamhetens kvalitet.

Tillförlitliga myndigheter, 
obefintlig korruption och hög 
rättssäkerhet är mycket viktiga 
element i investeringsmiljön



55

Kritik mot förvaltningens verksamhetssätt och förvaltningskulturen

I intervjuerna framkom ur företagsperspektiv följande kritiska observa-
tioner eller förbättringsidéer gällande den finländska förvaltningens verk-
samhetssätt:

 – Att sköta ärenden med myndigheterna är ibland alltför komplicerat 
och tungrott.

 – Myndigheterna saknar en serviceattityd. Myndigheterna bör se sig 
själva mer som serviceorganisationer vars kunder medborgarna och 
företagen är.

 – Myndigheterna arbetar ofta i företagens tycke för långsamt: företa-
gen behöver svar och myndighetsbeslut snabbt.

 – Det offentliga beslutsfattandet är inte tillräckligt förutsägbart: det 
görs oförväntade ändringar i lagstiftningen och riktlinjerna.

 – Myndigheterna borde reagera snabbare. Om det till exempel ges till-
fälle att på något sätt främja företags investeringar eller locka ett ut-
ländskt företag till Finland, gäller det att ta tillfället i akt.

 – Förvaltningen borde vara mer proaktiv, med andra ord inte bara rea-
gera på händelser utan aktivt skapa nya möjligheter.

 – Det finns för lite dialog mellan företagen och myndigheterna. Myn-
digheterna känner inte till företagens verklighet och de faktorer som 
påverkar företagens investeringsbeslut. Myndigheterna ser företagen 
alltför mycket som motståndare eller lobbyister.

 – Det behövs större experimentbenägenhet och resultaten från försö-
ken ska också utnyttjas. Myndigheterna borde experimentera mera i 
samarbete med företagen.

 – Alltför regeltrogen inställning: istället för att tänka på vad som ska 
göras enligt reglerna, borde man fokusera mera på vad som är möj-
ligt.

 – Noggrann reglering som saknar dynamisk flexibilitet. Man borde fo-
kusera mer på bedömningar och långsiktiga mål.

 – Ur företagens synvinkel finns det många myndighetsaktörer.
 – I Finland tänker man för mycket på förvaltningsprocesserna och inte 

på vad som är praktiskt för företagen.
 – Myndigheterna ger inte tillräckligt mycket service och information 

om sin verksamhet på engelska.

I intervjuerna gjordes också följande observationer om den finländska 
förvaltningens effektivitet:

 – Utvecklingsinsatserna inom förvaltningen fokuserar för mycket på 
omläggning av interna strukturer och organisationsscheman.

 – Inom förvaltningen används för mycket tid på intern rapportering, 
och denna tid är borta från de egentliga uppgifterna, som att bistå fö-
retagen.

 – Det görs många utredningar men de föreslagna åtgärderna verkställs 
inte.

 – Det finns för många hierarkiska nivåer, organisationerna är för kom-
plexa och en alltför stor del av personalen deltar i ledningsgrupper-
nas arbete.

I intervjuerna framkom 
synpunkter på hur företagens 
upplevelser av myndigheternas 
verksamhet kan göras bättre

I intervjuerna fick förvaltningen 
kritik för att vara för byråkratisk
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Om förvaltningens verksamhetssätt och effektivitet

”Ju mer förutsägbar omvärlden är, desto bättre.”
– utdrag ur intervju (företag, Danmark)

”Det finns många små saker som har stor inverkan på företagen.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

”Många kolleger gillar inte när jag säger att vi är en serviceorganisation 
och att vi jobbar i ett serviceyrke. De anser att det är degraderande.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Finland)

”Myndigheterna sysselsätter sig själva med de komplexa strukturerna.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Finland)

”Regeringens produktivitetssprång på fem procent är småpotatis. I 
företagsvärlden är det helt vanligt att företaget ska växa 4–6 procent 
varje år.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

Förvaltningen kan genom sitt sätt att agera påverka den rådande 
samhällskulturen

Att den offentliga förvaltningen är innovativ, kvick, experimenterande, nät-
verkande, serviceinriktad, vidsynt och marknadskännande ökar chanser-
na för att finländska företag också ska besitta dessa önskvärda egenskaper. 
Eftersom staten i sina uttalanden önskar att företagen ska ge prov på dessa 
egenskaper, så vore det naturligt att statsförvaltningen själv strävar efter att 
utvecklas i samma riktning.

Utvecklingsidé: att överlåta innovationer som uppstått inom den 
offentliga förvaltningen till spinoff-företag för vidareutveckling

Många offentliga tjänster, myndigheters uppfinningar och sociala innova-
tioner är produkter som skulle kunna intressera köpare både i Finland och 
utomlands. Flera utländska delegationer har bekantat sig med grundsko-
lan i Finland och även den finländska moderskapsförpackningen har väckt 
uppmärksamhet utomlands.

Myndigheterna får inte bedriva affärsverksamhet eller konkurrera med 
privata företag. Därför skulle det behövas en mekanism med vilken innova-
tioner som uppkommer inom den offentliga förvaltningen kan överföras till 
privata företag för kommersialisering. Myndigheterna skulle kunna stöda 
etablering av ett slags spinoff-företag kring den offentliga sektorns (mate-
riella eller immateriella) innovationer.

Målet ska vara en innovativ och 
serviceorienterad förvaltning
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Aktörer och resurser för att locka investeringar

Invest in Finland är den viktigaste aktören när det gäller att locka in-
vesteringar till landet. Den hör till Finpro och nätverket Team Finland.

Invest in Finland har 13 medarbetare i direkt anställning och dessut-
om 11 medarbetare på utlandskontoren, där en del av personalen främ-
jar investeringar på deltid. Invest in Finland har tilldelats 4,4 miljoner 
euro i basfinansering för 2017. Investeringar främjas också genom till-
växtprogram med separat finansiering.

Kommunerna arbetar också för att locka utländska investeringar. 
Exempelvis kommunerna i huvudstadsregionen har ett gemensamt ut-
vecklingsbolag, Greater Helsinki Promotion, som ska locka investering-
ar. Enligt planerna för landskapsreformen ska kommunernas insatser 
för att locka utländska investeringar övertas av landskapen.

5 På vilket sätt kan Finland attrahera 
mer investeringar från utlandet?

Utländska investeringar är viktiga på många olika sätt: de genererar arbets-
tillfällen, kompetens, nätverk och konkurrens i landet.

Arbetet för att locka utländska investeringar bör utgå ifrån att investe-
ringsmiljön i Finland ska göras intressant för utländska företag. För att vi 
ska kunna förstå vad de utländska investerarna önskar sig måste vi lyssna 
till deras problem och förhoppningar. Myndigheterna bör aktivt skapa nya 
möjligheter och inte bara reagera på händelser.

Finland är mindre känt utomlands än de andra länderna i jämförelsen. 
Enligt revisionen har Finland mycket att erbjuda i fråga om så kallade pre-
stigestjänster. Speciellt ledare av globala storbolag förväntar sig att de har 
möjlighet att träffa ministrar och annan högre statsledning när bolagen över-
väger att investera i landet.

Företagsledare skulle kunna användas mer än i dag som språkrör för Fin-
land för att attrahera utländska investeringar.

Det vore viktigt att myndigheterna håller kontakt under en längre tid 
med utländska företag som redan etablerat sig i Finland för att dessa ska 
stanna och investera i Finland.
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5.1 Det gäller att ställa strategiska frågor och 
lyssna på kundföretagen

Att etablera en bra investeringsmiljö i Finland är det bästa sättet att 
locka utländska investeringar

Finland kan anses ha valt rätt linje att behandla finländska och utländska 
företag på samma sätt, eftersom stöd till utländska företag skulle snedvri-
da konkurrensen. I dagens läge är det också svårt att fastställa i vilket land 
företagens ägare hör hemma.

Att locka investeringar ska inte bara handla om att sälja den existeran-
de investeringsmiljön utan också att bygga upp investeringsmiljön som en 
produkt som attraherar utländska investeringar. På så sätt är det inte endast 
Invest in Finland och de kommunala utvecklingsbolagen som ska locka ut-
ländska investeringar.

Följande frågor är viktiga i arbetet för att locka investeringar:
 – Vilket slags investeringsmiljö bör etableras i Finland?
 – På vilket sätt är det möjligt att beakta kundernas – i detta fall de in-

vesterande utländska företagens – önskemål och behov vid etable-
ring av investeringsmiljön?

 – På vilket sätt kan Finland skapa ny efterfrågan på marknaden för ut-
ländska investeringar?

 – På vilket sätt kan Finland lösa problem som kunderna har?
 – Vad kan Finland göra för att det ska vara så lätt som möjligt att inves-

tera i landet? 
 – På vilket sätt kan Finland erbjuda intressanta nätverk för utländska 

investerare?
 – På vilket sätt är det möjligt att berätta om Finland – Finlands historia 

och framtidsvision – så att det väcker intresse?

För att vi ska kunna förstå vad de utländska investerarna önskar sig mås-
te vi ställa frågor och lyssna till deras problem och förhoppningar. Svaren 
ger också information om vad som kan göras för att öka investeringar av fö-
retag som redan etablerat sig i Finland. Utnyttjande av företagens insikter i 
förvaltningen diskuteras också i avsnitt 2.2.

Samma faktorer påverkar 
både utländska och finländska 
företags investeringar

Att locka investeringar ska bygga 
på strategisk marknadsföring

Tjänstemännen ska ställa 
frågor till företagen och dra 
nytta av deras expertis
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Det är viktigt att ställa frågor

”Du behöver inte ens veta allt, men du kan fråga företagen: ’Vad behö-
ver ni?’ Det viktigaste när du lockar investeringar är att ställa frågor.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

”Företagen vet bäst vad som är bäst för dem. Vi borde gå till dem och 
fråga varför de valde si eller så och ta lärdom av det. Kan vi på något 
sätt göra Sverige bättre? Vi kan lära oss av de utländska företagen och 
samma faktorer kan utgöra olägenheter för svenska företag.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Sverige)

”Innan jag lägger fram lösningar, skulle jag vilja höra av företaget vilka 
som är de tio största utmaningarna för Finland, jag skulle försöka för-
stå. Sedan skulle jag sålla fram de tre största utmaningarna. Fråga ef-
ter synpunkter om vad som fungerar eller inte fungerar i Finland, tills 
ni har en solid uppfattning om det.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

”Staten och kommunerna borde också vara aktivare med att fråga vad 
de kan göra för företagen för att betingelserna i Finland ska bli bättre, 
speciellt för sådana företag som redan har investerat i Finland.”
– utdrag ur intervju (företag, Finland)

God praxis från Danmark: profilering som en testmarknad

Danmark vill bygga upp en investeringslockande profil som ett land där det 
är lätt att ta fram och testa nya innovationer. Följande faktorer gör landet till 
en lämplig testmarknad: 1) Specialkompetens och produktutvecklingslabo-
ratorier. 2) Danska konsumenter tar snabbt till sig ny teknik. 3) Den dans-
ka arbetsmarknaden är flexibel. 4) Danskarna är flexibla med att locka ut-
ländska investeringar.

5.2 Bättre kommunikation om Finlandsbilden 
till företag med den högsta statsledningen 
och företagsledare som språkrör

Landet ska för det första vara tillräckligt intressant och sedan klara 
noggrann gallring

När ett företag överväger att investera i ett annat land måste landet vara 
både välkänt och intressant för att över huvud taget komma på fråga. Först 
har företaget en lista med flera länder som det sedan bantar ner enligt oli-
ka kriterier (figur 8).

Till de viktigaste kriterierna hör efterfrågan och tillväxtförväntningar-
na på marknadsområdet samt tillgången på produktionsfaktorer. Vilka kri-
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Figur 8: Beslutet om i vilket land ett företag ska investera bygger på noggrant övervägande

terier som är viktiga varierar mellan olika företag. Om företaget endast har 
e-försäljning påverkas företagets investeringsbeslut inte nödvändigtvis av 
var konsumenterna finns.

Därefter bedömer företagen grundläggande omständigheter för af-
färsmiljön, bland annat hur bra infrastrukturen och regleringen fungerar. 
De länder där dessa grundläggande betingelser är i skick konkurrerar med 
faktorer som beskattning och trivsam bomiljö.

Speciellt i det sista skedet spelar insatserna för att locka investeringar ofta 
en avgörande roll. En av de intervjuade företagsledarna beskrev att skillna-
derna mellan affärsmiljöerna i Nordeuropa och Centraleuropa ofta är små 
och därför kan valet mellan dem i hög grad basera sig på ”mjuka” faktorer.

Investeringsmiljön måste 
vara bra, men det avgörande 
är hur den marknadsförs

Marknadspotential 
och produktionsfaktorer

Grundläggande 
betingelser

Möjliggörande 
faktorer

Hur känd / Allmän 
lämplighet

Gallring

Landet måste vara tillräckligt välkänt för 
utländska investerare för att tas med i 
granskningen.

Beslutsnivå 1

Hemmamarknadens storlek, 
tillväxtförväntningar och tillgången på 
produktionsfaktorer gör landet intressant.

Beslutsnivå 2

Infrastruktur samt lagstiftning 
och förvaltning möjliggör stabil 
affärsverksamhet.

Beslutsnivå 3

Möjliggörande faktorer, som beskattning 
och öppenhet, profilerar landet bland 
konkurrenterna och gör det attraktivt för 
verksamheter med högt förädlingsvärde.

Landet är känt och 
intressant
Allmän uppfattning om 
landets lämplighet för 
investeringar

Marknadens storlek och 
tillväxtförväntningar
Humankapital
Arbetets produktivitet
Tillgång på råvara

Arbetsmarknad
Infrastruktur
Företagslagstiftning
Förvaltningens verksamhet

Skatter och bidrag
Finansmarknad
Livsmiljö

Kriterier

Källa (anpassad): The Boston Consulting Group, Investeringar i Finland, promemoria 15.2.2012

Det första steget är att berätta i utlandet att Finland finns

Finland är allmänt taget inte speciellt välkänt utomlands och uppmärksam-
mas ganska sällan i utländska medier. För många investerande företag lig-
ger Finland ”långt borta i tankarna”, som en av de intervjuade personerna 
uttryckte det.

Enligt intervjuerna borde Finland satsa mera på att kommunicera Fin-
landsbilden och varumärket Finland till företag. I dag råder det oklarhet 
om denna kommunikation till exempel på mässor ankommer på Finpro el-
ler ambassaderna.

Kommunikation av 
Finlandsbilden till företag 
har kommit i skymundan
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Om vikten av att landet är välkänt

”I sista hand fattas besluten om betydande investeringar på vårt hu-
vudkontor i USA, och om du ser på saker och ting ur deras perspektiv 
… Det finns många länder på marknaden. Det krävs mycket för att få 
deras uppmärksamhet, om du inte är en av de verkligt stora markna-
derna som noteras automatiskt.”
– utdrag ur intervju (företag, Danmark)

Om prestigetjänster

”När Utrikesdepartementet agerar värd så känns det mer lockande för 
personer på vårt huvudkontor att delta i möten.”
– utdrag ur intervju (företag, Danmark)

I intervjuerna nämndes dessutom följande förbättringsidéer för Invest 
in Finlands marknadsföringsarbete:

 – Marknadskommunikationen borde vara ambitiösare, modigare och 
individuellare.

 – Marknadsföringen fokuserar för mycket på innehållet och faktau-
nderlaget i marknadsföringsbudskapet och förbiser betydelsen av 
stämning och känsla.

 – Marknadsföringen fokuserar för mycket på hur finländarna ser sig 
själva och inte på hur andra ser oss.

 – Det behövs fler toppsäljare – de spelar en avgörande roll.
 – Marknadsföringen riktas för mycket in på företagens tekniska direk-

törer.

Den högsta statsledningen bör förbinda sig till att marknadsföra 
Finland som ett föremål för investeringar

Enligt intervjuerna finns det mycket rum för förbättring av hur ministrar-
na och den övriga statsledningen deltar i marknadsföringen av Finland som 
föremål för investeringar. I intervjuerna framträdde tjänstemännens frus-
tration över att finländska ministrar ofta har prioriterat andra saker och att 
det har varit svårt att få ministrar att presentera investeringsmöjligheter 
för utländska företag.

Företagen uppskattar möjligheten att träffa statsledningen och enligt in-
tervjuerna förväntar sig speciellt ledare av globala storbolag att de får den-
na möjlighet.

Statsledningens medverkan gör det också lättare för redan etablerade 
dotterbolag att förespråka investeringar för bolagets globala ledning.

Exempel på modig 
marknadskommunikation: 
Kommunerna i 
Stockholmsregionen använder 
det varumärkesskyddade 
slagordet ”Stockholm – The 
Capital of Scandinavia”

Möte med en minister är ett 
tecken på att statsledningen 
värdesätter investeringen
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Fördelar av nordiskt samarbete i kommunikationen

”När jag på en mässa nämnde att Norden är världens tionde största 
ekonomiska region, då lystrade kineserna.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Danmark)

Ett stort marknadsområde lockar stora investeringar

”Ju större ocean, desto större fiskar kan man fånga.”
– utdrag ur intervju (tjänsteman, Finland)

Företagsledare skulle kunna användas mer i marknadsföringen av 
Finland

Ledare för globala koncerners dotterbolag i Finland har ofta ett intresse 
för att marknadsföra Finland som investeringsland inom koncernen. Ofta 
gynnar ett starkare ekosystem inom en bransch också andra företag som är 
verksamma i Finland.

Företagsledarna kan dessutom berätta för potentiella investerare om 
sådana ”mjuka” styrkor i investeringsmiljön i Finland som myndigheterna 
eventuellt har svårt att lyfta fram i sin marknadsföring.

Företag som redan är etablerade i Finland kan dessutom berätta för myn-
digheterna vad dessa kan göra för att effektivisera arbetet med att locka ut-
ländska investeringar.

5.3 Nytta av ambassader och nordiskt 
samarbete

Det behövs ekonomisk diplomati

Finlands ambassader och andra representationer i utlandet skulle kunna 
utnyttjas mer för att främja investeringar och export.

Försäljningsfärdigheterna och den ekonomiska sakkunskapen hos am-
bassadörernas och representationernas personal bör höjas. Team Finlands 
kundhanteringssystem som ska tas i bruk hösten 2017 ska ge representatio-
nerna bättre tillgång till information om investeringsmöjligheterna i Finland.

På basis av intervjuerna har Nederländernas ambassader varit synner-
ligen aktiva med att locka investeringar.

Nordiskt samarbete utnyttjas för litet

Hittills har det inte förekommit mycket nordiskt samarbete för att locka ut-
ländska investeringar, med undantag för ett visst samarbete inom ramen för 
Nordiska ministerrådet.

Nordiskt samarbete skulle kunna ge stora fördelar eftersom Norden 
som helhet ser ut som ett större marknadsområde som är attraktivare för 
stora bolag.

Företagsledare spelar en nyckelroll 
när det gäller att locka utländska 
investeringar till Finland

Bra handelsrelationer ingår i 
utrikes- och säkerhetspolitik
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God praxis från nordiskt samarbete: Nordic Innovation House i Silicon 
Valley

Nordic Innovation House i Silicon Valley har i dag lokaler för cirka 180 nord-
iska företag inom tekniksektorn. Dessutom finns där olika nätverk och ac-
celeratorprogram.

Erfarenheterna av Innovation House har varit positiva. Enligt intervjuer-
na är verksamheten smidig och organiserad ”från grunden upp”. I intervju-
erna framfördes en önskan om att verksamheten i Innovation House skulle 
utvidgas och att konceptet skulle utnyttjas också på andra ställen i världen.

Verksamheten i Innovation House finansieras av Nordic Innovation och 
nordiska myndigheter, däribland Team Finland.

Utvecklingsidé: en gemensam nordisk plattform

De nordiska länderna skulle kunna bygga en gemensam plattform som rik-
tar sig till investeringsbenägna utländska företag. Plattformen skulle inne-
hålla presentationer av möjligheterna, tjänsterna och nätverken i de olika 
länderna. Eftersom plattformen skulle vara gemensam för de nordiska län-
derna skulle den framstå som neutral ur företagens perspektiv. Team Fin-
land kunde vara aktiv i att skapa en sådan gemensam nordisk plattform.

5.4 Det behövs kontakter under en längre 
tid med företag som redan etablerat sig i 
Finland

Det är viktigt att hålla fast vid företag som redan etablerat sig i 
Finland

I många av intervjuerna med myndigheter lyftes synpunkten fram att myn-
digheterna borde ha mer kontakt med företag som redan investerat i Fin-
land (”aftercare”). Det är viktigt att myndigheterna regelbundet kontaktar 
företag som etablerat sig i Finland och hör sig för om hur det går för företa-
gen och vad de önskar sig av myndigheterna. Det skulle bidra till att företa-
gen stannar i Finland samt investerar och expanderar här.

Frågan om att förbättra dialogen mellan företag och myndigheter dis-
kuteras även i avsnitt 2.2.

God praxis från Sverige: enkät om kundtillfredsställelse riktad till 
företag

Stockholm Business Alliance, som består av 53 kommuner i Stockholmsregi-
onen, utför varje år en nöjd-kund-indexundersökning bland företagen i regi-
onen24. Myndigheterna får tycka till om myndigheternas tjänster, till exem-
pel gällande bygglov, livsmedelstillsyn och utskänkningstillstånd. Företagen 
får betygsätta bland annat myndigheternas bemötande, effektiviteten och 
kompetensen i myndigheternas verksamhet och tillgången till information.

Även i Finland skulle man kunna 
börja följa med företagskundernas 
tillfredsställelse med 
myndigheternas tjänster
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5.5 Förvaltningen borde vara mer responsiv 
och utnyttja möjligheterna i samarbete

God praxis från Danmark: kvickhet och flexibilitet

Enligt intervjuerna är Danmark en synnerligen smidig aktör när det gäller 
att locka investeringar. Det danska handlingssättet beskrevs som ”pragma-
tiskt” och ”opportunistiskt”.

Danmark lämnar snabbt konkreta offerter och värdelöften till investe-
ringsbenägna företag. Det förhåller sig också flexibelt till företagens öns-
kemål.

De aktörer som lockar investeringar till Danmark agerar snabbt: de re-
agerar smidigt på förändringar i omvärlden och lägger också ned aktivite-
ter när det behövs.

Kommunernas konkurrens om investeringar får ibland negativa drag

Kommunerna känner sina områden och kan lämna konkreta förslag till fö-
retag som överväger att investera. Konkurrensen mellan kommunerna är 
nyttig genom att den sporrar kommunerna att förbättra sina affärsmiljöer 
och insatser för att locka investeringar.

Det har dock förekommit fall där konkurrensen mellan kommuner har 
fått negativa drag. Till exempel har en kommun blivit kontaktad av ett ut-
ländskt företag och inte berättat om detta för andra, eventuellt bättre läm-
pade kommuner. Dessa problem åtgärdas hösten 2017 med ett kundhante-
ringssystem för de kommunala utvecklingsbolagen och organisationerna i 
Team Finland. Även landskapsreformen skapar möjligheter för mer sam-
arbete mellan statliga och regionala aktörer.

Enligt intervjuerna förekom det tidigare menlig konkurrens mellan oli-
ka regioner i Nederländerna, men numera fungerar samarbetet. Föränd-
ringen åstadkoms inte bara genom omstrukturering, utan det handlade ock-
så om attitydförändringar när de regionala enheterna blev övertygade om 
samarbetets fördelar.

God praxis från Sverige: Samarbete för att locka investeringar inom 
it-sektorn

Business Sweden har slutit avtal med de fyra regioner i Sverige där det finns 
mest it-företag. När Business Sweden kontaktar it-företag i utlandet tillhan-
dahåller kommunerna information om sina tjänster och möjligheter. It-tea-
met träffas två gånger om året och diskuterat bland annat följande frågor: 
Vilka är de viktigaste utvecklingstrenderna inom sektorn? Vilka är de in-
tressantaste investeringsmöjligheterna i Sverige? Vad behöver investerar-
na? Vilka åtgärder behövs följande år?

Team Finland borde ha bättre samordning av verksamheten

Enligt intervjuerna har Team Finland tillsvidare fokuserat för mycket på 
den interna utvecklingen av förvaltningens strukturer och inte på utveck-
ling av verksamheten.

Kommunerna spelar en 
viktig operativ roll i att 
locka investeringar

Det behövs strukturer för ett 
fungerande samarbete – men 
också förtroende och vilja

Utveckling av verksamheten 
i stället för utveckling 
av strukturerna
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Figur 9: Team Finland består av flera olika organisationer under styrning av flera minis-
terier

I samarbetet mellan organisationer finns möjligheter till mycket mer sy-
nergifördelar. Organisationerna arbetar fortfarande mycket självständigt 
och det saknas en övergripande samordning av Team Finland.

Styrningen av Team Finland är komplex på grund av flera olika medver-
kande ministerier. De styrande ministerierna har haft avvikande åsikter om 
hur verksamheten bör inriktas.

De synpunkter som beskrivs ovan motsvarar slutledningarna från en ut-
värdering av Team Finland som publicerades hösten 2016. Enligt utvärde-
ringen behövs det bättre övergripande samordning av de deltagande orga-
nisationernas verksamhet.25

Team Finland

Tekes, 
NTM-centralerna, 
Finnvera, Finlands 

Industriinvestering, 
VTT och andra aktörer

Finpro Utlandsrepresentation- 
erna och andra aktörer

Export Finland Invest in Finland Visit Finland

ANM styr UKM styr

SRK styr

UM styr

Kultur- och 
vetenskapsinstitut 
och andra aktörer

God praxis från Finland: Kaato som exempel på att locka investeringar 
utan myndighetsstyrning

Kaato (kaato.org) är en lös sammanslutning av cirka femhundra experter 
som hjälper utländska teknikföretag att etablera sig i Finland. Kaato mark-
nadsför Finland för utländska företag och kan utse en egen expert för viss 
tid för ett företaget som överväger att investera i Finland. Experten tar fram 
svar på företagets frågor och letar reda på nätverk. I många fall har exper-
ten sedan fått anställning på företaget. Finpro stöder sammanslutningen 
och har också anlitat Kaatos experter i sin verksamhet. Kaato grundades 
2012 av en grupp tidigare anställda på Nokia och sammanslutningen upp-
rätthålls av föreningen Suomen Tietoteollisuuden Tuki ry.

Kaato-modellen skulle kunna 
fungera också på andra sektorer
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I denna bilaga beskrivs hur revisionsresultaten har erhållits och vilka be-
gränsningar de är behäftade med.

Revisionens mål och användning

Syftet med revisionen är att ta fram information och utvecklingsidéer till 
staten om hur den kan främja företags investeringar.

Föremål för revisionen

Revisionens temna är företags investeringar i Finland, oavsett ägarland. Re-
visionen omfattar både materiella och immateriella investeringar. Offentli-
ga investeringar har inte tagits med i revisionen.

Yttranden om utkastet till revisionsberättelse begärdes av Undervis-
nings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Statsrådets 
kansli och Finansministeriet. Endast Undervisnings- och kulturministe-
riet lämnade ett yttrande. Yttrandet och en sammanfattning av det finns på 
revisionsverkets webbplats.

Frågor, kriterier, material och metoder för revisionen

Revisionen svarar på följande frågor:
1. Hurdan är en bra investeringsmiljö?
2. Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten i investerings-

miljön i Finland jämfört med referensländerna (Sverige, Danmark och 
Nederländerna)?

3. På vilket sätt kan Finland utveckla investeringsmiljön?
4. På vilket sätt kan Finland attrahera mer investeringar från utlandet?

Tabell 11: För revisionen intervjuades olika bakgrundsgrupper

I Finland intervjuades för revisionen följnade myndigheter eller offent-
liga organisationer: Finpro Oy, Helsinki Business Hub Ltd Oy, Innovations-
finansieringsverket Tekes, Invest in Finland, Sitra, Social- och hälsovårds-
ministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Statsrådets kansli. I Sverige, 
Danmark och Nederländerna intervjuades arbets- och näringsdepartemen-
ten, nationella invest in-aktörer, städernas invest in-aktörer, riksrevisioner 
och ett antal andra myndigheter. 

Finland Sverige Danmark Neder- 
länderna Totalt

Myndighet/  
offentlig organisation 10 7 5 3 25

Företag 15 - 1 - 16

Näringslivsorganisation 4 2 - - 6

Annan expert 4 - - 2 6

Totalt 33 9 6 5 53
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De företag som intervjuades för revisionen representerar fyra sektorer, 
nämligen gruvindustrin, läkemedelsindustrin, ICT-sektorn och detaljhan-
deln. Företagsintervjuerna har använts speciellt för revisionen ”Främjande 
av företags investeringar: Perspektiv från fyra affärsbranscher” (Revisions-
berättelse 4/2017) som Statens revisionsverk publicerar samtidigt med fö-
religgande revision.

I revisionen har även utnyttjats resultat fårn två workshopar. Worksho-
parna genomfördes i april och september 2016. I workshoparna deltog sam-
manlagt ett femtiotal experter, såväl företagsledare som tjänstemän. Förfat-
tarna presenterade de preliminära slutledningarna för workshoparna och 
samlade in deltagarnas synpunkter om dem. Workshoparna gav också nya 
idéer och synpunkter.

Syftet med ett internationellt jämförande perspektiv är att få bättre in-
sikt i investeringsmiljön i Finland som helhet och identifiera goda praxis 
och faktorer i de andra länderna som Finland kan ta lärdom av. Länderna 
för jämförelsen valdes genom att de är nära varandra med avseende på eko-
nomi, kultur och samhälle.

Data för revisionen baserar sig huvudsakligen på bakgrundsmaterial, 
som har påverkat inriktningen av revisionen. Därför diskuteras i revision-
en också kulturella och andra immateriella faktorers inverkan på företags 
investeringar, eftersom intervjuer även gjordes utomlands.

Materialet analyserades på följande sätt: Efter flera noggranna genom-
läsningar av intervjuanteckningarna gjordes tolkningar av intervjusvaren 
med eventuella länkar mellan inläggen, och observationer grupperades un-
der olika rubriker. Synpunkter som framkom flera gånger noterades, men 
också enskilda observationer kunde anses vara betydelsefulla i enlighet med 
principerna för bra revision. Vid intervjuanalysen tillämpades källkritik, ut-
ifrån bedömning av hur de intervjuade personernas intentioner och intres-
sen påverkade svaren.

För revisionen beställdes också en bakgrundsstudie av konsultföretaget 
Ramboll, för bedömningar av företagsinvesteringarnas betydelse för natio-
nalekonomin, elementen i investeringsmiljöerna i de olika länderna samt 
insatser för att attrahera utländska investeringar26.

Vid beredning av revisionen bereddes följande parter möjlighet att ytt-
ra sig om revisionsupplägget: Arbets- och näringsministeriet, Statsrådets 
kansli och Finansministeriet.

Revisionens tidsomfång

Revisionen genomfördes mellan 20 oktober 2015 och 30 mars 2017. Inter-
vjuerna för revisionen genomfördes mellan 5 mars 2015 och 10 november 
2016. Revisionen bygger huvudsakligen på statistik och litteratur som publ-
icerats före 31 december 2016. Det innebär att största delen av statistikin-
formationen hänför sig till 2015.
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Revisionsutförare

Revisionen utfördes av ledande effektivitetsrevisor Auri Pakarinen och le-
dande effektivitetsrevisor Vesa Koivunen. Revisionen leddes av effektivi-
tetsrevisionschef Leena Juvonen. Kvalitetssäkrare för revisionsberättelsen 
var ledningens sakkunnige Esa Tammelin.



Referenser



75

Referenser

1 Detta är slutledningen i en promemoria som Finansministeriet beställt (se Bengt Holmström, Sixten Korkman och 
Vesa Vihriälä 2016: Talouspolitiikan suunta [Den ekonomiska politikens riktning]).

2 År 2014 hade Finland den största offentliga sektorn i förhållande till BNP av samtliga EU-länder. I Finland var ande-
len 58,1 %, i Danmark 56 %, i Sverige 51,8 % och i Nederländerna 46,2 %; se Eurostat 2016: General government 
expenditure in the EU. Finland, Sverige och Danmark toppade också jämförelsen av den offentliga sektorns storlek 
i OECD-länderna; se OECD 2015: Government at a glance, sid. 71.

3 Detta utvecklingsperspektiv håller på att vinna mark vid sidan av det verifierande perspektivet som av hävd 
använts vid revisioner; se OECD 2016: Supreme audit institutions and good governance – oversight, insight and 
foresight.

4 Om utvecklingen av investeringsvolymen i Finland och investeringarnas betydelse för nationalekonomin, se Jyrki 
Ali-Yrkkö, Tero Kuusi och Mika Maliranta 2017: Miksi yritysten investoinnit ovat vähentyneet? [Varför har före-
tagsinvesteringarna minskat]; Juhana Hukkinen, Lauri Kajanoja, Eero Kerola, Petri Mänty-Fränti och Pertti Pylkkä-
nen 2015: Mistä investointien vaimeus johtuu? [Vad beror lamheten i investeringarna på?]; Hannu Piekkola 2015: 
Talouden kasvun veturit – investoinnit osaamiseen ja aineettomat investoinnit [Dragloken för den ekonomiska till-
växten – investeringar i kompetens och immateriella investeringar]; Jorma Eloranta 2012: Investointeja Suomeen 
– ehdotus strategiaksi ja toimintaohjelmaksi Suomen houkuttelevuuden lisäämiseksi yritysten investointikohteena 
[Investeringar i Finland – förslag till strategi och handlingsplan för att göra Finland attraktivare som föremål för 
företagsinvesteringar]; Ville Kaitila och Pekka Ylä-Anttila 2012: Investoinnit Suomessa – kehitys ja kansainvälinen 
vertailu [Investeringar i Finland – utveckling och internationell jämförelse)] Dessutom ger Finlands Näringsliv EK 
två gånger om året ut en investeringsenkät bland företag.

5 Uppfattningen att staten bör satsa på att förbättra verksamhetsmiljön för företagen i stället för punktinsatser 
är också i linje med andra uttalanden; se Finansministeriet 2015: Finanspolitiska utgångsläget 2015–2019; Jyrki 
Ali-Yrkkö och Petri Rouvinen 2015: Vad innebär globala värdenätverk för politiken?; Pekka Sinko 2015: Investoinnit 
vauhtiin – vaikka väkisin [Fart på investeringar – med tvång om nödvändigt]. Inlägg i Ekonomiska rådets serie om 
ekonomisk politik.

6 Världsbanken 2014: BNP per arbetstagare. Världsgenomsnittet var 32 000 dollar. Finland uppnådde 82 000 
dollar, Sverige 88 000 dollar, Danmark 87 000 dollar och Nederländerna 85 000 dollar.

7 Jorma Eloranta 2012: Investointeja Suomeen – ehdotus strategiaksi ja toimintaohjelmaksi Suomen houkuttelevuu-
den lisäämiseksi yritysten investointikohteena [Investeringar i Finland – förslag till strategi och handlingsplan för 
att göra Finland attraktivare som föremål för företagsinvesteringar].

8 Om immateriella investeringar, se Jyrki Ali-Yrkkö och Mika Pajarinen 2015: Aineettomien investointien rooli talou-
dessa. [Immateriella investeringars roll i ekonomin]. I publikationen Arbets- och näringsministeriet: Aineeton arvo 
– Talouden uusi menestystekijä [Immateriellt värde – ekonomins nya framgångsfaktor]; Ville Kaitila och Pekka 
Ylä-Anttila 2012: Investoinnit Suomessa – kehitys ja kansainvälinen vertailu [Investeringar i Finland – utveckling 
och internationell jämförelse].

9 OECD 2016: PISA 2015 results – excellence and equity in education.

10 Tax Foundation 2015: International tax competitiveness index.

11 Deloitte 2015: Taxation and investment in the Netherlands – reach, relevance and reliability; PricewaterhouseCoo-
pers 2015: Doing business in the Netherlands. Doing business in the Netherlands.

12 Jorma Eloranta 2012: Investointeja Suomeen – ehdotus strategiaksi ja toimintaohjelmaksi Suomen houkuttelevuu-
den lisäämiseksi yritysten investointikohteena [Investeringar i Finland – förslag till strategi och handlingsplan för 
att göra Finland attraktivare som föremål för företagsinvesteringar].

13 Statsrådets kansli 2015: EU-sääntelyn toimivuuden kartoitus – Havaintoja ongelmista kansallisella tasolla [Kart-
läggning av EU-regleringens funktion – Observationer av problem på nationell nivå]. Promemoria.

14 Eurostat: ”First instance decisions on asylum applications by type of decision – annual aggregated data”, statistik 
över samtliga positiva asylbeslut 2015.

15 Vihriälä, Vesa 2017: Talouspolitiikan suunta ja painotukset [Den ekonomiska politikens riktning och fokus]. I 
publikationen Näringslivets forskningsinstitut 2017: Muistioita hallitukselle − talouspolitiikan linjaus keväällä 2017 
[Promemorior till regeringen – riktlinjer för den ekonomiska politiken våran 2017].

16 Om problematiken kring att offentligt produktutvecklingsstöd hamnar utomlands, se Jyrki Ali-Yrkkö och Petri 
Rouvinen 2015: Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? [Vilka konsekvenser får värdenät-
verkens globalisering för politiken?]

17 Bengt Holmström, Sixten Korkman och Vesa Vihriälä 2016: Talouspolitiikan suunta [Den ekonomiska politikens 
riktning].

18 En utredning från Konkurrensverket innehåller exempel från olika sektorer om situationer där reglering har utgjort 
ett hinder för förnyelse av affärsverksamheten, se Ari Ahonen (red.) 2011: Viisas sääntely – toimivat markkinat 
[Klok reglering – fungerande marknad].

19 Arbets- och näringsministeriet 2016: Yhteistyötä ja työnjakoa. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategia. Tiekartta 2016–2018. [Samarbete och arbetsfördelning – Vägkarta för tillväxtstrategin för forsk-
ning och innovation inom hälsobranschen 2016–2018]; Arbets- och näringsministeriet 2014: Tillväxtstrategi för 
forskning och innovation inom hälsobranschen.

20 Enligt Deloittes uppskattning kan varje euro som används i Finland på reklam höja BNP med 6,5 euro; Deloitte 
2017: The economic contribution of advertising in Europe.

21 Postnord 2016: E-Commerce in the Nordics, sid. 38.



76

Referenser

22 Finsk Handel 2015: Vähittäiskauppa verkossa 2014 – kuluttajien ostokset ulkomailta [E-detaljhandel 2014 – konsu-
menters e-köp från utlandet].

23 Finsk Handel 2015: Verkkokauppatilasto – perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 
2014 [Statistik över e-handel – basfakta om uppföljningen av e-köp samt om e-köpen 2014].

24 Stockholm Business Alliance 2015: Servicemätning – en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i 
Stockholmsregionen.

25 Arbets- och näringsministeriet 2016: Team Finland -toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 
[Utveckling av resultaten och effekterna av Team Finland].

26 Ramboll 2016: Selvitys yritysten investointiympäristöstä ja investointien edistämisestä [Utredning av företagens 
investeringsmiljö och främjande av investeringar].





Fotografierna i revisionsberättelsen

på sidan 10
Stockholm, Kungsträdgården
iStock

på sidan 14
Köpenhamn, Nyhavn
iStock

på sidan 24
Helsingfors, Alprosparken
© Visit Helsinki / Jussi Hellsten

på sidan 44
Amsterdam, kanalvy
iStock

på sidan 58
Helsingfors, Domkyrkan
iStock



statens revisionsverk
anttigatan 1, pb 1119, fi-00101 helsingfors

TEL. +358 9 4321, www.vtv.fi


	Främjande av företagsinvesteringar Helhetsbedömning
	Revisionsverkets ställningstaganden
	Innehåll
	1	Föremål för revision
	2	Hur bygga en bra investeringsmiljö?
	2.1	Ett bra samhälle ska byggas som en helhet
	2.2	I den internationella konkurrensen avgör företagens uppfattning om hur väl förvaltningen fungerar
	2.3	Viktigt att identifiera immateriella framgångsfaktorer

	3	Vilka är styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten i investeringsmiljön i Finland jämfört med referensländerna?
	3.1	Ekonomisk tillväxt: Finland har backat från första plats till sista plats
	3.2	Styrkor: grundläggande utbildning och ICT-kluster är Finlands starka sidor, men på andra fronter har Finland mycket att ta igen
	3.3	Svagheter: Finland förlorar på ekonomitillväxten och attraktionskraften – inte egentligen på företagens verksamhetsbetingelser
	3.4	Hot: Den ekonomiska tillväxten är fortsättningsvis sämre i Finland, statens inkomstbas vittrar sönder och Finland kan inte längre konkurrera med kompetens
	3.5	Möjligheter: Såväl Finland som de andra länderna har många möjligheter som de själva kan bestämma över
	3.6	Totalbedömning av investeringsmiljöerna i de jämförda länderna

	4	Vad kan staten göra för att främja vissa immateriella framgångsfaktorer i investeringsmiljön?
	4.1	Staten kan stöda uppkomsten av nätverk och kompetenskluster
	4.2	Värderingen av och kompetensen inom marknadsföring bör höjas
	4.3	Det behövs stöd till vidsynthet och nya urbana stadscentra
	4.4	Myndigheterna skulle kunna gå i framkant för kundservice, innovation och förnyelsekapacitet

	5	På vilket sätt kan Finland attrahera mer investeringar från utlandet?
	5.1	Det gäller att ställa strategiska frågor och lyssna på kundföretagen
	5.2	Bättre kommunikation om Finlandsbilden till företag med den högsta statsledningen och företagsledare som språkrör
	5.3	Nytta av ambassader och nordiskt samarbete
	5.4	Det behövs kontakter under en längre tid med företag som redan etablerat sig i Finland
	5.5	Förvaltningen borde vara mer responsiv och utnyttja möjligheterna i samarbete

	Bilaga: Revisionssätt
	Referenser



