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Fler än 350 åhörare deltog i Finsk-svenska handels-
kammarens seminarium, som arrangerades med 
anledning av handelskammarens 80-årsjubileum. 
Seminariet hade rubriken Samspel och inspiration 
– vägen till framgång på en global marknad och inled-
ningstalare var handelskammarens fullmäktigeordfö-
rande Jacob Wallenberg. I sitt inledningstal efterlyste 
Jacob Wallenberg en konstruktiv diskussion om hur vi 
bygger bättre förutsättningar för ett konkurrenskraf-
tigt näringsliv på båda sidor av Östersjön.
”För mig handlar framtiden om att vi fortsätter att 
utvecklas. Dels genom nya bolag och helt nya affärs-
idéer. Men också genom förnyelse av det befintliga”, 
säger han.

Finland och Sverige har varit duktiga på att ta till sig 
den nya teknologin och att omsätta den i praktiken. 
Bland flera framgångsrika företag inom den nya 
sektorn nämner Jacob Wallenberg Rovio, Supercell, 
Spotify, Skype, King och Mojang.

”Digitaliseringen och globaliseringen har onekligen 
skapat helt nya och fantastiska företag, som väcker 
både beundran och förundran. Lista efter lista sätter 
Stockholm och Helsingfors bland de främsta städerna 
för nya spännande företag i Europa och i världen. Detta 
är fantastiskt”, fortsätter han.
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”Samarbetet mellan Finland och Sverige karakteriseras av en anda av uppriktighet, realism och 
utvecklingstro. Men vi behöver ännu mer av finsk-svenskt och nordiskt samarbete för att stärka 
vår konkurrenskraft i framtiden.” Detta sade Finsk-svenska handelskammarens fullmäktigeord-
förande Jacob Wallenberg på handelskammarens jubileumsseminarium.

Text: Martin von Pfaler, bilder: Magnus Lindholm



Förmågan att attrahera talangfulla och innovativa 
människor är något som Jacob Wallenberg ser som 
centralt för framtida framgångar. 
”Det är en enorm tillgång som vi måste vårda och 
utveckla.” 

Men det är inte bara inom den nya teknologin som 
tillväxten sker. Wallenberg påpekar att en avgörande 
del av vår konkurrenskraft handlar om en snabb 
omvandling inom redan etablerade företag och i mer 
traditionella branscher.
”Jag minns hur det var under IT-boomen 2000. Tra-
ditionella industriföretag uppfattades som hopplöst 
omoderna. Vad många missade var att det faktiskt i 
hög grad var dessa företag som drog nytta av den nya 
tekniken genom att integrera den i sin befintliga verk-
samhet.”
I sitt tal uppehåller sig Jacob Wallenberg gärna vid det 
faktum att Finland och Sverige lyckas befinna sig i en 
position nära toppen av värdekedjan. Men enligt honom 
fokuserar vi alltför ofta på den tekniska utvecklingen 
och på den forskning och utveckling den kräver, och det 
är inte tillräckligt:
”Vi måste också ha företag som ständigt blir bättre på 
att möta kundernas behov. Insikten om att utvecklingen 
av tjänstesektorn i hög grad sker i de innovativa, så 
kallade traditionella, företagen är central för mig.” 

Jacob Wallenberg har en vision om hur framgångsska-
pandet och konkurrenskraften kan stärkas ytterligare i 
våra länder: 
”Vi behöver en syn på näringslivet och företagsut-
veckling som inser att vi behöver varandra. Vi behöver 
också en världsledande startup-scen, som skapar 
så kallade enhörningar – nystartade företag med en 
snabb värdeökning. För det tredje behöver vi världsle-
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dande industriföretag som konkurrerar med kvalitet, 
tillförlitlighet och hållbarhet. Slutligen behöver vi en 
stark tjänstesektor, som kan stödja och utveckla befint-
lig och framtida industri.”

Att värna konkurrenskraften är för Jacob Wallenberg 
en av de viktigaste frågorna för politiken, och samtidigt 
den som får honom att känna mest oro. 
”Efter Brexitomröstningen behöver Finland och Sve-
rige mer än någonsin vara en stark röst för frihandel 
och för en verklig gemensam europeisk marknad. Här 
är jag genuint orolig. Inte för att viljan är för liten, utan 
för att kraften riskerar att bli det när de som vill bygga 
murar och begränsa handel vinner mark.”

Det nordiska samarbetet ligger Jacob Wallenberg 
varmt om hjärtat. Han påpekar att de fem nordiska 
länderna tillsammans utgör en av världens 10 största 
ekonomier.
”De nordiska ländernas statsöverhuvuden blev i våras 
inbjudna tillsammans på ett statsbesök till Washington. 
Utan att ha samverkat hade vi aldrig blivit uppmärk-
sammade av USA.”
”Samma sak borde gälla vårt samarbete inom EU – 
borde vi inte samla oss kring gemensamma frågor – 
kanske tillsammans med våra baltiska grannar?”

Jacob Wallenberg talar varmt om frihandel, samarbete 
och gemensamma mål inom näringslivet och politiken. 
På frågan om vad som utgör det största hindret för 
hans vision svarar han utan tvekan protektionism, och 
talar om hela andan av att samverkan inte är av godo.
”Det är handel och förmåga till internationell konkur-
renskraft som bygger vårt välstånd. Det finns inga 
genvägar”, avslutar han. 


