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Förord

Denna bok tar upp ett livsviktigt ämne – innovation. Utan inno-
vationer kommer vi inte att klara vår framtid, varken på det 
inhemska eller på det globala planet. Hoten och problemen är 
nu så många att det enda som kan rädda oss är att tänka nytt. 
Innovation är att förnya och vi står nu vid detta vägskäl.

Som väl är visar forskningen att det inte finns någon motsats 
mellan ekonomisk utveckling och en planet i balans, men nu 
behöver vi göra saker annorlunda och med mer eftertanke. Inte 
förrän vi begriper att det finns stora vinster i att hitta lönsamma 
och ansvarsfulla lösningar kommer vi att nå den långsiktighet 
som är klok just för våra ekosystem. Vi måste vara både mer 
kreativa och mer innovativa än någonsin förut.

Globaliseringen handlar inte bara om kommunikation och 
business, det handlar om att det som vi gör här hemma påverkar en 
värld någon annanstans. När vi ser ut genom fönstret är himlen blå 
och luften vi andas är ren och klar. Det är för att våra utsläpp ham-
nat i Kina eller något annat land där det är billigt med industripro-
duktion. Vi gläds över den billiga skjortan vi fyndat men glömmer 
vem som kanske betalat priset med sin hälsa för att tillverka den.

Fortfarande finns det människor som upplever innovations- och 
hållbarhetsfrågorna som utopiska och abstrakta. Vi tar för givet att 
vi alltid kommer att ha det lika bra som idag. Men när man förkla-
rar de viktiga sambanden mellan god ekonomisk tillväxt, en fun-
gerande arbetsmarknad och ett hälsosamt klimat där medborgarna 
kan leva friska och länge – ja, då är det inte så konstigt längre.

Sverige är ett litet land men det finns många som lyssnar på 
oss. Vad som är hoppfullt är att vi nu kan använda oss av gräns-



8

överskridande kunskaper och införa dem i samhället, politiken 
och ekonomin – vilket flera av skribenterna i denna bok talar om.

Det finns en Sverigemodell som anses ren, fin och bra. 
Ut ifrån den kan vi bli ett innovativt och hållbart framtidsland 
som blir en politisk förebild för andra länder. Eftersom Sverige 
är ett ingenjörsland har vi världens chans att komma upp med 
lönsamma och globalt framgångsrika innovationer. I Position 
Sverige finns flera intressanta erfarenheter och idéer att ta till-
vara. Här borde politikerna anstränga sig betydligt mer.

Ett hinder är att politiska beslut oftast grundas på silotänkande 
medan de stora globala utmaningarna är sammanlänkade och 
komplexa. Det leder till lamslagenhet och en känsla av att detta är 
så komplicerat och jobbigt att det knappt är någon idé att ens för-
söka, och att ”väljarna kommer ändå inte att förstå vad man gör”.

Ett annat hinder är den politiska bristen på mod att gå före 
beslutsprocesserna i EU.  Här bör vi i Sverige bli tydligare samt 
lyfta fram de företag som går betydligt längre än vad dagens 
lagar och regler kräver. Samtidigt måste politiker sätta ner foten 
och göra klart att man är emot entreprenörskap och kapitalism 
som inte värnar miljön. Besluten kommer att bli impopulära 
hos särintressen. Men en bra politiker vågar fatta de beslut som 
påverkar nästa generation, inte bara nästa val.

Mattias Klum  

Ph.D. h.c., Filmare och fotograf
National Geographic Fellow
Senior Fellow, Stockholm Resilience Centre
Young Global Leader, World Economic Forum
Ambassadör för WWF och IUCN 
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Inledning

”Var innovativ – eller dö”, var Apples vd Tim Cooks dömande 
ord om Nokias kollaps. 

Detta drastiska uttalande kunde lika gärna gälla den svenska väl-
färden. Att Sverige ska behålla sin tätposition i innovationsligan 
är en ödesfråga. 

”Även om Sverige ligger bra till – om vi tittar på innovations-
rankningar – kan vi inte förvänta oss att vår plats som ett av 
världens ledande innovationsländer, är garanterad”, skriver Syl-
via Schwaag Serger, direktör för internationell strategi på 
VINNOVA i denna debattantologi. 

En gång i tiden var vi världsberömda för våra uppfinningar 
men nu har Sverige få lönsamma innovationer jämfört med 
många andra länder. Detta trots stora satsningar på forskning 
och utveckling.

”På 1950-talet och framåt hade vi ett fördelaktigt läge med 
en växande ekonomi och en värld som höll på att återhämta sig 
efter storkrigen. Men den tiden är förbi”, konstaterar Laurent 
Leksell, huvudägare och styrelseordförande för det världsledan-
de strålbehandlingsföretaget Elekta.

För att säkerställa vår position i det postindustriella samhället 
måste vi få fram fler innovationer som leder till säljbara produk-
ter. Vi måste hålla trycket uppe. Flera andra länder springer helt 
enkelt fortare än vi. 

”Innovation ses sedan ett par år tillbaka som det kanske stra-
tegiskt viktigaste ekonomisk-politiska området för en fortsatt 
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hög tillväxttakt och ett stigande välstånd”, skriver professor 
Magnus Henrekson.

Under de kommande årtiondena kommer antalet lönsamma 
innovationer att vara helt avgörande för om ett land blomstrar 
eller stagnerar. För de länder som hamnar i stagnation väntar 
arbetslöshet, utanförskap och svårigheter att försörja en åldran-
de befolkning.

Sylvia Schwaag Serger varnar att förlorad innovationskraft 
kommer att stå oss dyrt i samhällsekonomiska termer: ”genom 
stora kostnader och förlorade skatteintäkter, företagsvinster och 
produktivitetsökningar – och inte minst i krossade drömmar.”

De flesta är överens om att innovation är en central fråga. 
Vad gäller hindren och hur man ska ta sig över dem finns det 
däremot olika åsikter. Catharina Barkman, innovationsdirektör 
i Stockholms läns landsting, pekar på ledarskapets roll: ”Två av 
tre svenskar har haft idéer som de inte har delat med sig av till 
någon på jobbet, trots att de själva bedömde dem som värdefulla. 
Det vanligaste skälet är att ’ingen lyssnar’.”

”Varje teknologisk landvinning för med sig oro över de sam-
hälleliga konsekvenserna”, skriver Simon Kyaga, överläkare i 
psykiatri och forskare på Karolinska Institutet i Stockholm och 
tillägger att de som tänker utanför boxen ofta även har ett bete-
ende som ligger utanför denna. ”Det blir i det sammanhanget 
en social risk att vara kreativ.” 

Rädslan för det annorlunda hittar man inte minst i de svenska 
styrelserummen, enligt Sofia Börjesson, professor med inriktning 
på ”innovation management” vid Chalmers tekniska högskola. 
”De är först och främst ganska homogena och framför allt snar-
lika den ledning för vilken de agerar.” När styrelserna försöker 
skapa mångfald blir det ändå fyrkantigt, menar hon. Man går 
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bara på det som är mätbart, det vill säga kön, ålder och etnici-
tet. ”Vart har då ambitionen att formera utifrån principen tänka 
annorlunda tagit vägen?”

Att vara innovativ handlar också om att ha utrymme att 
misslyckas. ”Vill vi forma ett innovativt klimat – oavsett om det 
är inom näringslivet, utbildningsväsendet, eller någon annan del 
av samhället – därför behöver vi göra det möjligt att både våga 
vinna och förlora”, skriver Socialdemokraternas partiledare  
Stefan Löfven.

Centerledaren Annie Lööf anser att detta innebär både utma-
ningar och möjligheter för oss i Sverige. ”Innovationerna växer 
ständigt fram runtom oss, politikens uppdrag är att se till att 
dessa inte hindras. För politiker skapar inga innovationer, vi 
kan bara skapa bästa möjliga förutsättningar.” 

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tror också på politi-
kens kraft: ”Det finns inget som är så innovationsdrivande som 
lönsamhet. Är det lönsamt att hitta på nya sätt att göra saker på 
så kommer detta att ske. Är det inte lönsamt kommer det inte 
att ske. Det är av det skälet som ekonomiska styrmedel är så 
effektiva.”

Vd:n för det forskningstunga amerikanska läkemedelsbola-
get Merck & Co (MSD), pekar på politikernas ansvar: ”Vi 
måste ta en stor risk för att våra innovationer ska bli produkter 
som kan komma patienterna till nytta. Regeringarna skapar 
den miljö i vilken innovation kan äga rum”, skriver Ken Frazier. 
Men politikers förmåga att skapa ett innovationsvänligt klimat 
ifrågasätts kraftigt i denna bok. Bland annat av Stefan Fölster, 
chef för Reforminstitutet och adjungerad professor i national-
ekonomi vid KTH: 

”Mest anmärkningsvärt är ändå att arbetet med en innova-



tionspolitisk strategi, eller innovationspolitiken i övrigt, knappt 
omfattas av evidens eller av befintlig forskningslitteratur. Så för-
håller det sig även med många av de förslag som lanserats av 
oppositionspartierna. Innovationspolitiken är en tummelplats 
för åsikter”, skriver han och lyfter i sitt kapitel fram flera av de 
hinder som möter svenska uppfinnare: ”Till exempel får en 
in novatör som vill pröva att tillverka något på ett nytt sätt i Sve-
rige i snitt vänta fyra år på miljötillstånd.” 

Niklas Ekdal, journalist och författare pekar på de risker den 
individ löper som vill satsa på sin idé: ”Anställning respektive 
arbetslöshet är normen, medan entreprenörer blir ett besvärligt 
undantag. ’Starta-eget-bidraget’ symboliserar närmast den offent-
liga byråkratins dubbla budskap.” 

Vilka möjligheter har då Sverige, som är ett litet och export-
beroende land? Stora, enligt flera skribenter. Omvärlden har en 
bild av oss som jämställda, moderna och högt utvecklade, bland 
annat gällande IT. Även om bilden inte alltid stämmer ger den 
oss ett försteg i konkurrensen. 

”Spotifys Daniel Ek, Klarnas Sebastian Siemiatkowski och 
Kings Sebastian Knutsson tillhör Sveriges 136 miljardärer. En 
bedrift som naturligtvis kan sporra alla de övriga tusentals 
entreprenörer som brinner för sina idéer”, skriver Veckans Affä
rers Per Olof Lindsten, som i sitt kapitel pekar på mediernas 
ansvar att lyfta fram goda förebilder.

Per Olof Lindsten skriver också att hållbarhet är ett viktigt 
framtidsområde för svensk innovation. Utan hållbara lösningar 
är egentligen all ekonomisk verksamhet meningslös på sikt. 

”Tuffa, vetenskapligt baserade miljökrav utgör förutsättning-
arna för välfärd och starka incitament för systemförändrande 
innovationer. Erfarenheten visar att stora sociala och ekologiska 
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utmaningar stimulerar nytänkande och innovation” enligt 
Johan Rockström, professor i miljövetenskap på Stockholms 
universitet.

Swedefunds vd Anna Ryott skriver: ”Att hållbarhetsarbete 
rätt utfört leder till att företagen lyckas attrahera framtidens 
talanger, öka kundlojaliteten och snabba på innovation är fort-
farande något som diskuteras för lite i styrelserummen. Något 
som leder till att vi riskerar att förlora en ledande ställning och 
att gå miste om affärsmöjligheter som ökar tillväxten såväl i 
Sverige som i världen.”

Journalisten Cecilia Wanger tar upp Microsoftgrundaren 
Bill Gates, som investerar stort i framtagande av alternativ till 
klimatförstörande köttkonsumtion. Hon konstaterar även att 
samhället kommer att ha allt mindre råd med mat som leder 
till sjukdomar. ”Men var finns de svenska innovationerna på 
denna blivande jättemarknad?” frågar hon sig  Johan Berge-
näs, säkerhetspolitisk analytiker vid den Washingtonbaserade 
tankesmedjan Stimson, ser framtidsmöjligheter: ”Svensk tek-
nik och innovation kan spela en viktig roll mot tjuvjakten och 
en rad andra gränsöverskridande utmaningar som hotar den 
globala ekonomiska utvecklingen samt internationell fred och 
säkerhet.”

 Så – var står Sverige egentligen i fråga om innovation? Ska 
det förbli ett politiskt modeord som så småningom glöms 
medan vi står där med vår uppblåsta självbild? Eller ska vi på 
nytt bli en nation som utmärker sig genom epokgörande land-
vinningar till mänsklighetens bästa?

I Position Sverige är min ambition att samla några av de mest 
intressanta och relevanta skribenterna och infallsvinklarna 
kring innovation och hållbarhet. Jag hoppas att du som läser 
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blir stimulerad och inspirerad. För om vi står inför vår bästa tid 
någonsin eller inte beror ju ytterst på en enda sak: om vi lyckas 
göra det enklare för människor att förverkliga nya idéer.

Mats Ögren Wanger är journalist, fotograf och dokumentärfilmare 

med världen som arbetsfält. Han har ett starkt engagemang för håll-

barhetsfrågor, särskilt rörande hiv och aids och tjuvjakten på elefan-

ter, noshörningar och andra vilda djur i Afrika. I Botswana har han 

producerat dokumentärfilmerna ”I Damernas Detektivbyrå fotspår” 

för SVT K-Special och ”Treatment and Hope” om Botswanas nationella 

hiv-program ACHAP. Mest uppmärksammade är hans politiska 

debattböcker Makten framför allt – en antologi om statsminister Göran 

Persson och För Sverige-Nuförtiden- en antologi om Carl XVI Gustaf, som 

båda har blivit dokumentärer i TV4. 
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c at h a r i n a  b a rk m a n

En mer innovativ sjukvård

Vårdens outnyttjade innovationspotential
Välstånd bygger på innovationer. Det gäller även hälso- och 
sjukvården. Nya behandlingsmetoder, förebyggande åtgärder, 
läkemedel, tekniska produkter och processer behöver inte 
bara tas fram, utan också utvärderas och spridas. Därför måste 
också sjukvården genomsyras av en målmedveten innova-
tionsagenda. 

Sverige har världsledande forskningsmiljöer, till exempel 
runt Karolinska Institutet. Det förekommer organisatoriska 
innovationer som får internationell uppmärksamhet. Michael E 
Porter, vid Harvard Business School, tongivande forskare inom 
systemutveckling för hälso- och sjukvården, lyfter till exempel 
fram Stockholms läns landstings pionjärarbete med så kallade 
vårdepisodersättningssystem. Till skillnad från betalning per 
besök eller operation ersätts hel ”vårdkedja”. 

Samtidigt finns tydliga tecken på att Sveriges sjukvård tappar 
mark i innovationskraft. Antalet kliniska prövningar har minskat. 
En brittisk studie visar att den svenska vården inte använder inno-
vativa produkter i samma grad som jämförbara länder.1 Enligt IUS 
(Innovation Union Scoreboard 2013) rankas visserligen Sverige 
återigen först av EU-medlemsländerna (efter Schweiz). men 
utvecklingen är svagare än för de andra innovationsledande län-

1 Extent and causes of international variations in drug usage. Mike Richards. July 2010.



Catharina Barkman

16

derna. Om trenden fortsätter, passeras Sverige snart av Dan-
mark men även Tyskland och Nederländerna närmar sig snabbt.

”Innovation handlar inte heller bara om att upptäcka 
något nytt, utan också om hur snabbt det sprids.”

Den globala konkurrensen hårdnar, vilket ställer högre krav på 
innovationskraft inom hälso- och sjukvården för den som vill 
vara bland de bästa.

Innovation handlar inte heller bara om att upptäcka något 
nytt, utan också om hur snabbt det sprids. Det tar i allmänhet 
lång tid för medicinska forskningsresultat att användas inom 
vården. Därför är skillnaden stor mellan olika delar av landet 
när det gäller medicinska resultat.

Många företag, och även landsting eller regioner i Sverige, 
stärker sitt innovationsarbete.

I detta kapitel diskuteras olika ingredienser i en innovations-
agenda för hälso- och sjukvården. Den medicinska forskningen 
är självklart en grundbult för att attrahera forskningsintensiva 
företag och en förutsättning för att utveckla hälso- och sjukvår-
den. Här fokuseras emellertid på organisatoriska förändringar för 
att fler innovationer skall uppstå, prövas och spridas inom hälso- 
och sjukvården. 

Utan ett öppet klimat där nya idéer välkomnas, hämmas inte 
bara kreativiteten utan även kvalitetsförbättringar och kost-
nadsbesparingar. En starkare patientmedverkan förbättrar vår-
den. Sveriges unika kvalitetsregister är fortfarande en outnyttjad 
guldgruva. Ersättningssystemens utformning kan endera låsa in 
verksamheter i status quo eller möjliggöra innovation och för-
bättring. Partnerskap behövs mellan det offentliga, näringslivet 
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och akademien som går djupare än enbart viljeyttringar. Utvär
deringar och jämförelser av vårdresultat är grunden för att veta 
vad som fungerar och inte och är därmed innovationens moder. 

Värdefulla idéer hamnar i byrålådan 
– dags att öppna upp
Två av tre svenskar har haft idéer som de inte har delat med sig 
av till någon på jobbet, trots att de själva bedömde dem som 
värdefulla. Det vanligaste skälet är att ”ingen lyssnar”. Enligt 
Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel med 
20 000 svarande är de viktigaste faktorerna för ökad kreativitet 
på arbetsplatserna att ledningen uppmärksammar medarbetar-
na, att den utformar bra system för att ta tillvara idéer och att 
medarbetarna ges möjlighet att driva egna förslag vidare. 

Några goda initiativ har tagits under senare år. Inom hälso- och 
sjukvården finns numera innovationsslussar för att underlätta 
för anställda eller för företagare som vill utveckla sina idéer och 
testa nya produkter. Slussarna bidrar med stöd för att utveckla 
prototyper, CE-certifiering (kvalitetsmärkning av produkter), 
test av produkten, och stöd för patentansökningar. Vill man 
inte söka patent utan ”ge bort” idén finns olika typer av royalty-
avtal. Många vittnar om verksamhetens betydelse för idéut-
veckling. 

Elisabeth Wikström Shemer har uppfunnit gynocularet – 
”gynekologens stetoskop”. I arbetet som gynekolog på Dande-
ryds sjukhus började hon tidigt fundera över en enkel och por-
tabel ersättning för det klumpiga kolposkopet som används vid 
undersökningar. Elisabeth har erhållit ekonomiska medel från 
flera håll. Hon fick också stöd från Stockholms läns landstings 
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innovationssluss, SLL Innovation, som tar tillvara idéer som 
springer ur verkliga behov. 

Ett annat exempel är när vårdföretagare i Stockholm fram-
höll behovet av en kanal in till landstinget för idéer om nya 
tjänster som kan förbättra hälso- och sjukvårdssystemet. Därför 
skapades Idérådet som på ett strukturerat sätt tar emot idéer 
utifrån, gör en bedömning och bidrar till att omsätta idéer i 
praktiken. 

Vägar för produktutveckling är viktiga, men lika nödvändigt 
är en miljö för kompetensutveckling. Stockholms läns sjuk-
vårdsområde (SLSO) är landets tredje största sjukvårdsorgani-
sation med 11 000 medarbetare och ligger i framkant när det 
gäller innovation inom eHälsa, SLSO har till exempel utvecklat 
internetpsykiatri och testar Dr Watson, IBMs superdator. I pro-
jektet ”Kompetenslyft för eHälsa” har SLSO fört en dialog med 
alla medarbetare som letts av enhetens egna utvecklings ledare, 
totalt 150 stycken (som ökar till 200 under 2014).

Goda exempel finns således i innovationsarbetet. De utgör 
samtidigt enbart rännilar i sjukvårdens omfattande verksamhet. 
För att utnyttja innovationspotentialen måste de olika stup-
rören för innovation som utvecklas få genomslag på den ordina-
rie verksamheten. Målet är att många i sjukvården känner del-
aktighet i innovation och utveckling.

Ett sätt att sprida innovationsarbetet till den breda verksam-
heten är centrumet Qulturum i Jönköpings läns landsting. Här 
har man både utvecklat ett koncept för förbättringsarbete i 
samarbete med internationellt framgångsrika hälso- och sjuk-
vårdsorganisationer och avsatt särskilda resurser till en enhet för 
att utveckla ny kunskap om förbättringar och förnyelse inom 
hälso- och sjukvård. Det gäller utveckling som rör patientcentre-

Catharina Barkman
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ring, vårdflöden, ledarskap, kliniska förbättringar, patient säkerhet, 
läkemedelsanvändning med mera. 

Ett kreativt klimat för idéutveckling och utbildning för att 
effektivisera processer stärks ytterligare när patienterna medver-
kar. Detta diskuteras i nästa avsnitt.

Patientmedverkan förbättrar vården
Sara Riggare, 41, fick diagnosen Parkinsons sjukdom för nio år 
sedan. Parkinsons är en progressiv neurologisk sjukdom som 
bland annat orsakar långsamhet, sämre balans, skakningar och 
stelhet. Sara såg framför sig ett liv i rullstol. Men Sara som civil-
ingenjör var nyfiken på hur tekniken kunde underlätta hennes 
tillvaro med en kronisk sjukdom. Sara började forska inom 
området medicinsk informatik, på sig själv. Som doktorand på 
Karolinska Institutet, studerar hon hur patientmedverkan kan 
underlätta och förbättra hälsoutfallet för kroniskt sjuka patien-
ter. Ett första steg handlade om att försöka hålla reda på effek-
terna av de olika medicinerna. Utan sina sju mediciner i olika 
doser sex gånger om dagen skulle hon inte kunna röra sig alls. 
Genom att använda olika tekniska hjälpmedel kan hon bättre 
analysera sin medicinering och själv ändra doseringen. Sara har 
utvecklat en app där man kan mäta stelhet och långsamhet i 
rörelser genom att knacka så fort man kan i 30 sekunder. På det 
sättet kan hon se hur sjukdomen varierar och anpassa medicine-
ringen. Sara Riggare registrerar sin egen hälsodata vilket ökar 
möjligheten till bättre egenvård och ger mer data till forskning-
en för att optimera framtida behandlingar. 
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Saras erfarenheter bekräftar en rad forskningsresultat.2 Ökad 
patientmedverkan gör hälso- och sjukvården bättre och spar 
pengar.

Ett annat exempel är dialyspatienten Christian Farman i Jön-
köping som år 2005 ville lära sig köra dialysen själv. Den 27 maj 
2013 delade tidningen Dagens Medicin ut ett hederspris till 
självdialysen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköpings län med 
motiveringen ”Pristagarna har tagit begreppet patientmedver-
kan och patientdelaktighet till en ny nivå genom att skapa en 
verksamhet där professionen och patienten interagerar på en 
jämbördig nivå för att förbättra vårdens kvalitet utifrån patien-
tens behov.” På fyra veckor lärde sig Christian självdialysen. 
Sjuksköterskan Britt-Mari Bancks öppna bemötande bidrog 
också till detta. Dialyspatienterna i Jönköping som utför sin 
egen behandling får en ökad frihet, där de i större utsträckning 
slipper anpassa livet efter dialysen. Resultaten är entydigt posi-
tiva med lägre fosfatmängder i blodet, lägre läkemedelsanvänd-
ning och färre infektioner. Självdialys finns på flera håll i landet. 
Karolinska Universitetssjukhusets mottagning för självdialys på 
Kungsholmen räknar med en halvering av kostnaderna jämfört 
med om patienten går på sjukhus. Den största vinsten är att 
patienterna mår bättre med självdialysen. Nu handlar det inte 
bara om att överleva utan att även leva ett drägligare liv.

2 Hibbard JH, Greene J, Overton V. Patients with lower activation associated with higher 
costs; delivery systems should know their patients’ ‘scores’. Health Aff (Millwood). 2013 
Feb; 32(2):216-22. doi: 10.1377/hlthaff.2012.1064. PubMed PMID: 23381513. Greene 
J, Hibbard JH, Sacks R, Overton V. When seeing the same physician, highly activated 
patients have better care experiences than less activated patients. Health Aff (Millwood). 
2013 Jul;32(7):1299-305. doi: 10.1377/hlthaff.2012.1409. PubMed PMID: 23836747.
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En ofta bortglömd del av en innovationsagenda är således ett 
systematiskt arbete som uppmuntrar patienter att vara med i att 
utveckla vården. 

Sveriges guldgruva
Sverige har ett unikt instrument för att utveckla kvalitet i sjuk-
vård och klinisk forskning jämfört med andra länder. Heltäck-
ande befolkningsregister och väl utbyggda hälsodata- och kvali-
tetsregister skapar värdefull kunskap för att förbättra hälso- och 
sjukvården. 

Ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister är ett register till 
vilket personuppgifter samlas in från flera vårdgivare om 
behandlingsresultat. Till skillnad från cancerregistret finns det 
ingen författningsreglerad skyldighet för en vårdgivare och 
vårdtagare att delta i ett kvalitetsregister. Men landsting/regio-
ner och kommuner ställer ofta krav i avtal på inrapportering till 
relevanta kvalitetsregister. Det första kvalitetsregistret startades 
antagligen av Amory Codman, framgångsrik kirurg vid Harvard-
universitetet i Boston, USA, i början på 1900-talet. Under hela 
sitt yrkesliv kämpade han för idén att läkarna måste följa upp 
slutresultatet av behandlingen av varje patient och publicera 
resultaten. Codman samarbetade men den statistik- och upp-
följningsintresserade Florence Nightingale. Ortopedprofessorn 
Göran Bauer startade det första svenska kvalitetsregistret, 
knäplastikregistret 1975, och några år senare (1979) startade 
kollegor i Göteborg höftplastikregistret. Tekniken att ersätta 
utslitna och skadade knä- och höftleder med proteser var ny i 
början av 1970-talet, och problemen var inledningsvis många. 
Genom att skapa nationella register, där samtliga knä- respektive 
höftprotesoperationer registrerades, fick svenska ortopeder ett 
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stort statistiskt material där de tidigt kunde upptäcka protes-
typer och operationstekniker som fungerade dåligt. Idag finns 
det 78 nationella kvalitetsregister med gemensamt ekonomiskt 
stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Utöver detta finns 
ett stort antal lokala, regionala och nationella kvalitetsregister 
som inte granskas och erhåller stöd. Varje kvalitetsregister har 
särskilda registerhållare inom den kliniska verksamheten och en 
myndighet som är ansvarig, till exempel ett landsting. Det finns 
kvalitetsregister i många olika sjukvårdssystem runtom i värl-
den. Det som är unikt med Sverige är omfattningen tillsam-
mans med andra heltäckande patientdatakällor som utgör 
unika möjligheter till utveckling och forskning. 

Kvalitetsregistren räddar liv och förbättrar livskvaliteten 
enligt rapporten ”Sveriges guldgruva i hälso- och sjukvården 
2011”. Öppna jämförelser av hjärtinfarktvård och ortopedi har 
lett till förbättringar, sjukvården använder bättre och mer lång-
livade proteser, barn med cancer lever längre än tidigare, behand-
lingsresultaten vid ljumskbråcksoperationer har förbättrats, anta-
let infektioner efter kataraktoperationer har halverats. Boston 
Consulting Group framhåller att investeringar i kvalitets register 
ger tio gånger tillbaka per satsad krona bland annat genom 
minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Industrins behov att 
följa upp utvecklingen av läkemedel och medicintekniska pro-
dukter gör att registren gynnar Sverige. 

Dessa konkurrensfördelar kan emellertid utnyttjas ännu 
bättre. En innovationsagenda behöver därför driva på utveck-
lingen och stödja eldsjälar som Staffan Lindblad. Staffan Lind-
blad, specialist i reumatologi och professor i medicinsk orga-
nisations-, lednings- och innovationskunskap vid Karolinska 
Institutet är registerhållare för Svensk Reumatologis Kvalitets-
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register. Staffan driver ett utvecklingsarbete där han förbättrar 
registren, har en stor patientmedverkan och skapar ett system 
som utvecklar vården. 

Staffan har utvecklat användningen av registerdata och forsk-
ningen på dessa till ett stöd för varje patient och hennes läkare. 
Systemet bygger på in- och utdata, en vårddokumentation som 
blir ett beslutsstöd både för patienten och för vårdgivaren.

”Kvalitetsregister är också ett verktyg för att skapa  
ersättningsmodeller som belönar innovation.”

Patienten registrerar uppgifter om hälsotillståndet i PER, 
Patientens Egen Registrering, direkt hemifrån via internet. Alla 
patienter tillfrågas om medverkan i registren och etikprövnings-
nämnden måste ge sitt tillstånd till att data används. Vårdperso-
nalen dokumenterar sina mätningar i Beslutsstödet som ger en 
aktuell bild av sjukdomen och en historik för att se hur olika 
åtgärder påverkat personen. Patientöverblicken hjälper till att 
välja rätt behandling och delaktigheten från patienterna gör att 
de mår bättre. 

Kvalitetsregister är också ett verktyg för att skapa ersättnings-
modeller som belönar innovation. Om detta handlar nästa avsnitt. 

Värdebaserad hälso- och sjukvård 
Styrningen av hälso- och sjukvården behöver ett ökat fokus på 
kvalitet och innovation. Ersättning av vård har mest varit inrik-
tad på anslag eller betalning per prestation. 

Ett mycket innovativt utvecklingsarbete kretsar nu runt ”värde-
baserad vård”. Det handlar om att skifta dagens koncentration på 
process till hälsoutfall. Professor Michael Porter, Harvard  
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Business School, expert på ersättningssystem i hälso- och sjukvår-
den, lyfter fram en övergång från betalning per prestation (till 
exempel ett besök eller en operation) till ersättningssystem som 
ersätter hela vårdkedjor. Stockholms läns landstings vårdval för 
knä- och höftledsoperationer är ett spännande exempel. År 2009 
infördes vårdval med ett paketpris för en hel vårdkedja. Som en 
del av ersättningen ingår krav på återbetalning om vårdgivaren 
orsakar en omoperation samt en bonus för hög kvalitet. Samti-
digt innebär vårdvalet fri etableringsrätt som skapar förutsätt-
ningar för god tillgänglighet och värdeskapande konkurrens.

Harvard Business School har tillsammans med Karolinska 
Institutet presenterat en vetenskaplig utvärdering av ersätt-
ningsmodellen. Rapporten pekar på en rad positiva resultat. 
Före vårdvalets införande fick patienter vänta över 2 år till en 
höftledsoperation, med smärta, kanske sjukskrivning och lägre 
livskvalitet. Idag är väntetiderna cirka 2–3 veckor. Antalet ope-
rationer har ökat, kostnaden per operation har minskat, medel-
vårdtiden har minskat, 98 procent av patienterna är nöjda och 
antalet omoperationer har minskat. Fler operationer utförs 
inom samma arbetstid och med starkare fokus på kvalitet. 
Genom att kravet på kvalitet så tydligt betonades, ansträngde 
sig flera vårdgivare att hitta de bästa exemplen i världen på höft-
ledsoperationer. Man filmade och tidssatte den egna verksam-
heten och diskuterade vad man kunde lära för att förbättra pro-
cessen. Patienter som tidigare skickades till vårdcentralen för 
stygnborttagning fick istället göra det hos kirurgen som samti-
digt kontrollerade infektionsrisken. Stockholm har fortsatt 
utvecklingen genom vårdval för ryggkirurgi med en stark kopp-
ling mellan ersättning och hälsoutfall. 

Värdebaserad vård ger utrymme för innovation vilket skapar 
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en bättre och effektivare vård. Tyvärr är nuvarande exempel de 
enda även om det pågår nationella utvecklingsprojekt. Som en 
del av en innovationsagenda finns skäl utöka försöken med värde-
baserad ersättning.

Sverige är ett litet land och är beroende av samarbeten mel-
lan näringslivet, akademien och landsting/regioner för effektiva 
innovationskedjor vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

Våga vara vänner
Stora företag utvecklar nya produkter och tjänster tillsammans 
med underleverantörer. Inom hälso- och sjukvården finns emel-
lertid fortfarande en beröringsskräck mellan det offentliga och 
näringslivet. Rädslan för att gynna en särskild leverantör, inte 
följa lagen om offentlig upphandling eller bara en allmän skep-
sis till näringslivet har ibland skapat onödiga hinder för fram-
gångsrika samarbeten. 

Sverige har en stolt tradition inom life science. Sverige är 
bland de tio länderna i världen som lämnar in flest patent. 
Svenska medicinteknikföretag har en relativt stor marknadsan-
del. Karolinska Institutet är ett av världens högst rankade med-
icinska universitet. Forskningsanläggningen Max IV i Lund har 
världens mest avancerade tekniker för materialanalys. Den 
nationella satsningen på en infrastruktur för avancerad högtek-
nologisk forskning genom Science for Life Laboratory i Stock-
holm/Uppsala skapar en unik testmiljö för forskning och inno-
vation. Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset har 
ett antal projekt tillsammans med akademien och näringslivet. 

”Sverige behöver vara modigare i samarbetet  
mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.”
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Trots allt detta har Sveriges position blivit svagare och vi passe-
ras snart av andra. Ett viktigt skäl är att värdefulla samarbeten 
mellan landsting och företag ofta ratas av rädsla för kritik och 
på grund av byråkratiska stelheter.

Sverige behöver vara modigare i samarbetet mellan närings-
liv, akademi och offentlig sektor. I november 2013 tecknades en 
överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting, 
Swedish Medtech, LIF (läkemedelsföretag) och Swedish Lab-
tech för samverksansregler inom den offentligt finansierade 
hälso- och sjukvården. Grunden är öppenhet och transparens 
med fokus på nyttoperspektivet för patienterna. Överenskom-
melsen utgör ett bra etiskt ramverk men det behövs mer kon-
kreta samarbeten.

Det finns många exempel på gemensamma framgångsrika sam-
arbeten mellan näringslivet och den offentligt finansierade vården. 
Ett sätt att främja mer av detta illustreras av Gothia Forum.

Västra Götalands Gothia Forum är en mötesplats och infra-
struktur som ger service till företag och forskare. Inom Gothia 
Forum samarbetar Västra Götalandsregionen med Göteborgs 
universitet, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
forskningsindustrin genom AstraZeneca, MSD och Pfizer. 
Företagen uppskattar Gothia Forum för service och tillgång till 
hälso- och sjukvården och för snabbare utveckling av behand-
lingsmetoder och läkemedel. Ett annat exempel är Medicon 
Village i Lund som erbjuder en tillväxtmiljö för kunskaps- och 
utvecklingsintensiva bolag. Det ger möjligheter till nära samar-
bete mellan akademien, näringslivet och offentlig verksamhet. 
Den här typen av plattformar är nödvändiga i Sverige för att 
skapa strukturer och processer som underlättar samverkan mel-
lan olika aktörer.
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Sådana satsningar, liksom all innovation, måste dock bedrivas 
professionellt. Resultaten av samarbeten, ersättningsmodeller, 
nya produkter och tjänster behöver utvärderas systematiskt. 
Detta diskuteras i nästa avsnitt. 

Experimentera och utvärdera sjukvårdsreformer
Evidensbaserad hälso- och sjukvård är ett vedertaget begrepp. 
Den medicinska vetenskapen bygger till stor del på kontrollera-
de experiment. Däremot är det alltför sällan som experiment 
används för att utveckla sjukvårdssystemet. Förändringar görs 
hela tiden av sjukvården, som i stället för att införas rakt av, 
borde läggas upp som experiment för att kunna utvärderas. 
Självfallet får det inte äventyra patientsäkerheten. En försöks-
verksamhet, väl avgränsad i tid och omfattning och framför allt 
kompletterad med en utvärdering som tydligt visar effekterna, 
bör vara det viktigaste sättet att utveckla vården. 

Införandet av vårdcoacher i Stockholms län är ett lyckat 
experiment. Utgångspunkten var insikten att en liten andel av 
befolkningen använder en stor andel av hälso- och sjukvårds-
resurserna till främst upprepade episoder av akut, oplanerad 
slutenvård. Frågan var hur man bättre kunde bistå dessa patien-
ter och samtidigt effektivisera organisationen. Efter engelskt 
mönster prövades vårdcoacher. Tanken med vårdcoacher är att 
stötta patienter med många återkommande sjukhusvistelser så 
att vårdbehovet kan minskas eller vården planeras bättre. Det 
skapar en större vårdkvalitet och trygghet för patienten. Där 
vårdcoacher infördes fanns kontrollgrupper som ”fortsatte 
använda vården som vanligt”. I dagsläget erhåller mer än 4 000 
patienter stöd genom vårdcoacher vid samtliga av landstingets 
akutsjukhus. Målgrupperna är till exempel mångbesökare på 
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akuten, patienter med hjärtsvikt och patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. Resultaten visar på stora framgångar. 
Patienterna har ett signifikant minskat behov av akut, oplane-
rad slutenvård mellan 20 och 40 procent jämfört med patienter 
som inte erhåller vårdcoach och patienterna är nöjda. 

Införandet av vårdcoacher fortsätter, på goda grunder, tack 
vare modet att genomföra förändringen som utvärderingsbara 
experiment. Att lägga upp nya organisationsförändringar som 
regelrätta experiment är en förutsättning för innovation baserad 
på kunskap snarare än gissningar. 

Avslutning 
Sverige har unika fördelar som en innovativ region, men också 
betydande utmaningar. I detta kapitel har olika ingredienser 
presenterats som måste ingå i en innovationsagenda för hälso- 
och sjukvården. Ett öppet klimat för nya idéer är grunden. 
Utbildning av ledare och medarbetare måste prioriteras. En 
satsning på värdebaserade ersättningssystem till gagn för inno-
vation, kvalitet och produktivitet har lyfts fram. Patientmedver-
kan i själva utvecklingen av vården är framtiden. Underlätta 
samverkan och konkreta samarbeten mellan näringsliv, akade-
mien och landsting/regioner. Våga vara partner i utvecklingen 
av hälso- och sjukvården. Kvalitetsregister och hälsodataregister 
i samklang med en IT-utveckling utgör kanske Sveriges starkas-
te kort. Men om allt detta har vi ingen aning om vi inte utvär-
derar hälso- och sjukvårdssystemet och helst lägger upp nya 
reformer som riktiga experiment. 

Catharina Barkman



29

Catharina Barkman är Innovationsdirektör i Stockholms läns landsting 

med uppdrag att främja utveckling av nya produkter och nya tjänster i 

hälso- och sjukvården. Hon har arbetat i mer än tio år som budgetchef 

och chef för Utvecklingsavdelningen med förnyelse av styrsystem 

inom hälso- och sjukvården i ledningen för Stockholms läns landstings 

sjukvårdssystem. 

En mer innovativ sjukvård



30

johan bergenäs och fredrik gustafsson

Ny innovation säkrar 
Noshörningarnas Dal 

”Om du vill komma fram fort ska du gå själv, om du vill 
komma långt, ska du gå tillsammans med andra”

(afrikanskt ordspråk) 

Ett av Hillary Clintons sista åtaganden som USA:s utrikesmi-
nister var att samla representanter från det amerikanska under-
rättelseetablissemanget och ge dem ett mycket ovanligt upp-
drag: ta reda på hur den amerikanska säkerheten påverkades av 
den snabbt eskalerande tjuvjakten på elefanter, noshörningar 
och andra vilda djur i Afrika.

Clintons utspel kom i samband med att tiotusentals utrot-
ningshotade djur dödats av tjuvjägare under 2012, en stark 
ökning från tidigare år. Några månader senare, under våren 
2013, efter att Clinton avgått som Amerikas toppdiplomat, 
presenterades underrättelserapporten – som klassificerats ”top 
secret” – till seniora medlemmar av President Barack Obamas 
administration. Innehållet, trots hemligstämpeln, var lätt att 
gissa: det finns länkar mellan tjuvjakt, djursmuggling och ame-
rikanska ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen. 

Pågående forskning, Förenta Nationerna och uppgifter från 
höga tjänstemän, som till exempel den före detta chefen för 
Kenya Wildlife Service, har bekräftat att tjuvjakten har direkta 
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och indirekta länkar till finansiering av gränsöverskridande kri-
minella och destabiliserande väpnade grupper, till och med 
kopplingar till terroristorganisationer som Lords Resistance 
Army och al-Shabaab.

En fråga med många bottnar
Tidigare har frågan om tjuvjakt främst engagerat miljöaktivister 
och utvecklingsfrämjare. Under de senaste åren har runt 60 000 
elefanter och 1 600 noshörningar dödats. 

Tjuvjakten på noshörningar har ökat med 3 000 procent och 
den illegala handeln med elfenben har mer än fördubblats. Vi 
upplever just nu en kris och denna negativa trend kan också ha 
allvarliga ekonomiska konsekvenser för de mest utsatta länder-
na. Sydafrika, Kenya och många andra länder är starkt beroen-
de av turism för ekonomiskt välmående. 

Om de populära elefanterna och noshörningarna försvinner 
är det ett hårt slag mot nationella inkomster och arbetsmarkna-
der. En rad organisationer, universitet och internationella finans-
institut uppskattar att afrikanska turistinkomster årligen upp-
går till mellan 35 och 170 miljarder dollar och att sektorn 
sysselsätter över 8 miljoner människor.

”Ett kilo noshörningshorn säljs för upp till  
300 000 kronor,  vilket är dyrare än kilopriset  

på guld och kokain.”

I och med att tjuvjakt och djursmuggling nu länkas till transna-
tionell kriminalitet och terroristorganisationer måste frågan 
också belysas ur ett bredare säkerhetspolitiskt perspektiv. Smugg-
ling av varor från vilda djur är idag den fjärde största illegala 
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handels varan globalt med en årlig omsättning på 19 miljarder 
dollar. Denna verksamhet är större än den illegala handeln i 
handeldvapen, diamanter, guld och olja.

Inkomsterna från tjuvjakt och handeln med vilda djur på 
den svarta marknaden är enorma. Ett kilo noshörningshorn 
säljs för upp till 300 000 kronor, vilket är dyrare än kilopriset på 
guld och kokain. 

Det är idag också allmänt vedertaget att djurlivs- och annan 
miljökriminalitet – likt den illegala handeln med droger, vapen, 
cigaretter och förfalskade varor – är en stor inkomstkälla för trans-
nationella brottslingar och gagnar även terroristorganisationer. 

Inkomsterna går till att köpa vapen och bomber, betala med-
lemmar och till planering samt utförande av terroristattacker. 
Resultaten är dödliga, såsom attacken på köpcentrat Westgate i 
Nairobi under september 2013, där Al-Shabab tog livet av över 
60 människor och skadade hundratals fler. Det ökade våldet 
kring tjuvjakt har också resulterat i att runt 1 000 parkvakter 
har dödats det senaste decenniet. I dessa sammanhang är såle-
des den illegala tjuvjakten och djurlivskriminaliteten ett allvar-
ligt hot mot mänsklig, nationell, regional och internationell 
säkerhet.

Den före detta kenyanska ambassadören till Förenta Nation-
erna, Ochieng Adala, har engagerat sig i frågan om tjuvskytte 
och djurlivskriminalitet i Östafrika. Han beskrev problemet när 
vi träffade honom tidigare i Nairobi, där han nu är chef för en 
fredsorganisation: 

”Om vi inte snabbt lyckas hejda hotet från tjuvjakten så 
kommer vi att förlora vårt arv – de vilda djuren. Det betyder 
också högre arbetslöshet i Kenya, eftersom landets tillväxt kom-
mer att skadas av bristen på turistinkomster. De unga som bli-
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vit av med sina jobb kommer att ha svårt att få utlopp för sin 
aktivitet. Utan ett jobb som ger inkomst är risken hög att de 
hamnar i kriminalitet eller rekryteras av terrororganisationer.”

Den kinesiska och sydostasiatiska efterfrågan på elfenben 
och noshörningshorn är drivkraften bakom det ökade tjuvskyt-
tet. Noshörningshorn används i traditionella läkemedel och 
elfenben är en populär statussymbol. Eftersom medelklassen i 
dessa delar av världen kommer att växa kraftigt under de kom-
mande 10 åren är det viktigt att förändra kultur och attityder 
gentemot dessa produkter. Att öka säkerheten vid parker och 
reservat och att stärka den globala leveranskedjan vid gränser, 
hamnar och flygplatser är också delar av ett helhetsgrepp.

Under sitt statsbesök till Tanzania förra sommaren utlovade 
USA:s president Barack Obama ökade resurser till att motverka 
tjuvskytte och smuggling av bland annat elfenben och noshör-
ningshorn. I februari arrangerade Storbritannien ett politiskt 
toppmöte kring denna illegala handel och teknikföretaget 
Google har skänkt fem miljoner dollar till ett drönarprogram 
för att spåra tjuvskyttar. I början av januari klubbades också en 
ny lag i Kenya med strängare böter och fängelsestraff för tjuv-
jakt och djurlivskriminalitet. Det internationella samfundet har 
alltså börjat tillsätta resurser för att stoppa tjuvskytte och djur-
livskriminalitet men mycket mer kan göras.

Hållbara lösningar på tjuvjakt och all form av illegal smugg-
ling måste vara holistiska, långsiktiga och integrera djurlivs- och 
utvecklingsvärden med andra intressen. Den privata sektorns 
engagemang i frågan kan inte enbart baseras på välgörenhet utan 
på marknadsdrivna incitament bortom PR-vinster och välgören-
hetsvinklar.

General Carter Ham, som är före detta befälhavare för AFRI-
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COM – det strategiska kommando som ansvarar för USA:s 
styrkor och operationer på den afrikanska kontinenten – anser 
att kampen mot tjuvjakt och djursmuggling kan sammanfalla 
med försvars- och säkerhetsintressenten. ”Jag tror inte att man 
ska se det ur ett helt och hållet militärt perspektiv men visst har 
militären en roll att spela här”, säger han. 

Svensk teknik och innovation kan spela en viktig roll mot 
tjuvjakten och en rad andra gränsöverskridande utmaningar 
som hotar den globala ekonomiska utvecklingen samt interna-
tionell fred och säkerhet. För svenska teknikföretag finns här en 
möjlighet att bidra till att svenska och internationella utveck-
lings- och säkerhetspolitiska mål nås, gärna i samarbete med 
statliga aktörer. Samtidigt får man in en fot på nya marknader.

Den typ av teknik och träning som behövs i kampen mot 
tjuvjakt, det vill säga sensorer, radar- och ledningssystem och 
obemannade flygplan, är densamma som behövs för bredare 
infrastrukturs- och samhällssäkerhetsbyggen i utvecklingsvärl-
den. Det kan vara i städer, vid hamnar, gränser, flygplatser och 
annan ekonomisk infrastruktur. Den globala marknaden för 
dessa projekt är redan stor och antas växa över de kommande 
decennierna, särskilt i utvecklingsmarknader. Idag represente-
rar elefanter och noshörningar en viktig del av till exempel Syd-
afrikas och Kenyas ekonomiska infrastruktur och att testköra 
partnerskap, teknik och innovation är alltså ett sätt att förbere-
da sig på en marknad med stor vinstpotential. Men hur börjar 
vi? Jo, i Noshörningarnas dal, i södra Kenya.

I Noshörningarnas dal 
Ngulia ligger i västra Tsavoparken och på 1970-talet, då Kenya 
var hem för 20 000 noshörningar, kallades området med rätta 
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för Noshörningarnas dal. Då beboddes dalen av mellan 6 000 
och 9 000 av dessa djur. Idag finns bara 650 noshörningar kvar 
i hela Kenya och 60 av dessa varelser lever i det 92 kvadratkilo-
meter stora Nguliareservatet. Den stora orsaken till minskning-
en av noshörningar i Kenya och i andra länder har varit tjuv-
skytte. Tsavos kvarvarande elefanter och noshörningar är nu i 
riskzonen när naturbrottskriminalitet åter ökar radikalt.

I samarbete med en inhemsk frivilligorganisation och vilt-
vårdsmyndigheten Kenya Wildlife Service har den Washing-
tonbaserade tankesmedjan Stimson inlett ett säkerhetsprojekt i 
Ngulias noshörningsreservat. Det är ett pilotprojekt som ingår 
i ett större gränssäkerhetsarbete i Östra Afrika. Målet är att 
säkra Nguliareservatet från tjuvskytte. Projektet syftar till att 
bygga upp ett säkerhetssystem som uppfyller de mål som Kenya 
Wildlife Service har identifierat: att öka Kenyas noshörningsbe-
folkning från 650 till 750 fram till 2016 och att minska tjuv-
skyttet till en procent av noshörningsbortfallet varje år.

På den nationella, regionala och internationella nivån hand-
lar projektet om att minska intäkterna från djurlivssmuggling 
till organiserad brottslighet och terroristorganisationer samt att 
påvisa en bra modell för ett ramverk för ekonomisk utveckling, 
eftersom djurlivet i Afrika representerar en viktig del av den 
ekonomiska infrastrukturen. Vi hoppas också att vår modell där 
offentliga och privata sektorer jobbar tillsammans – offent-
lig-privat samverkan – kan leda till flera innovativa partnerskap 
för internationellt samhällssäkerhetsbygge.

Projektet är utformat i tre faser. I fas I ingår att utveckla en 
detaljerad och genomförbar studie om de säkerhetsmässiga 
behoven i Nguliareservatet. Det handlar om tekniska lösningar, 
träning och utbildning. För denna fas har Stimson ingått ett 
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partnerskap med tekniska experter från Security Link, ett stra-
tegiskt forskningsområde inom samhällssäkerhet, med säte vid 
Linköpings Universitet. Under fas II kommer projektpartner 
att säkra de finansiella och tekniska resurser som behövs för att 
genomföra studien. Fas III innebär att projektet utvidgas och 
kopieras i större format och även används för att möta andra 
transnationella säkerhetsutmaningar. 

Stimson och Security Link genomförde i januari 2014 en 
första resa till Ngulia för att påbörja fas I. Redan i september 
2013, på inbjudan av Kenya Wildlife Service, besökte en mind-
re delegation från Stimson Ngulia. Bara dagar dessförinnan 
hade parkvakter från Kenya Wildlife Service genomfört ett bak-
håll mot misstänkta tjuvskyttar och dödat tre av fyra inkräktare 
i en flera timmar lång eldstrid. Denna incident var ännu ett 
exempel på den starka ökningen av försök till tjuvskytte vid 
Tsavoparken.

Noshörningarna är som mest sårbara på nätterna när de tar 
sig till ett av Ngulias fem vattenhål. Med hjälp av mörkerseen-
de, avancerade navigeringssystem och vapen, har brottslingarna 
övertaget mot parkvakterna som arbetar med dålig utrustning. 
Kenya Wildlife Service i Tsavo bekräftar kopplingen mellan 
tjuvskyttarna, sofistikerade gränsöverskridande brottslingar och 
terroristorganisationer och berättar att de försökt öka säkerhe-
ten, särskilt vid noshörningsreservatet Ngulia. Avskräckande 
och förebyggande teknik skulle vara till stor hjälp. Idag har de 
65 parkvakterna med ansvar för Ngulia bara ett femvoltigt elek-
triskt stängsel att förlita sig på för skydd av områdets gränser. 
Stängslet är dock i första hand till för att hålla noshörningarna 
innanför reservatet, inte för att hålla tjuvjägarna utanför.

När vi inspekterade stängslet vid en punkt där tjuvskyttar 
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tidigare tagit sig in i Nguliareservatet berättade en av befälha-
varna i Kenya Wildlife Service att han vanligtvis får förlita sig 
på fotspår för att upptäcka intrång. Med andra ord tar sig tjuv-
skyttarna lätt in i reservatet utan att bli upptäckta. Väl inne i 
Ngulia hittar de sitt byte, skjuter noshörningen, hackar av dess 
horn och smyger sedan ut ur parken till väntande bilar som för 
dem bortom parkvakternas räckhåll. Hornet mals ner och trans-
porteras genom en välsmord illegal leveranskedja till sin slutkö-
pare, oftast i Sydostasien och Kina. Slakten av elefanter och 
elfenbenssmuggling följer en liknande bana.

En svensk kraftsamling
Pilotprojektet Ngulia ligger i linje med svenska utrikespolitiska 
mål. Sverige är ett ledande biståndsgivande land som gått i brä-
schen för att bygga ramverk för ekonomisk utveckling. I utri-
kespolitiken betonas också sambandet mellan säkerhet och 
utveckling. Med tanke på att frågan kring tjuvskytte och gräns-
överskridande kriminalitet har starka länkar till försvars-, säker-
hets- och utvecklingsintressen är pilotprojektet Ngulia utmärkt 
för att testa nya partnerskap bortom traditionella skiljelinjer – 
både inom staten och i samarbete med den privata sektorn. 

Lösningarna på dagens och morgondagens utmaningar finns 
inte i ett ensidigt utvecklingsarbete. Inte heller enbart på för-
svarsdepartement eller inom säkerhetsetablissemanget. Det är 
när dessa aktörer möts, tillsammans med det civila samhället 
och industrin, som nya kunskaper och idéer växer fram. Att 
hitta nytt värde för teknik och mellan existerande aktörer är 
också innovation. Svenska biståndspengar och kunskap, Swed-
funds riskkapital och investeringar, försvarets säkerhetskompe-
tens, det civila samhället och teknikindustrins innovation – allt 
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detta borde ingå. Modellen kopplas sedan till ett bredare kapa-
citetsbyggande projekt, regionalt och multilateralt, och på så 
sätt gynnas alla. 

När den tidigare nämnde General Ham pratade om just tjuv-
skytte och kriminalitet i Afrika uttryckte han det så här: ”Om du 
vill komma fram fort ska du gå själv, om du vill komma långt, ska 
du gå tillsammans med andra.” Att sträva mot ett gemensamt 
mål leder till nya samarbeten. Resurser och kunskap kan då 
utnyttjas inom och mellan regeringar på ett sätt som knyter sam-
man kompetenser inom försvar, utveckling, miljö, bistånd, 
brottsbekämpande organ och andra organisationer som traditio-
nellt har haft svårt att hitta samarbetsmöjligheter.

Dessa samarbeten betyder inte att biståndssidan behöver 
svika sitt kärnengagemang mot fattigdom. Inte heller betyder 
det att försvarsdepartementet kommer att behöva avsätta bety-
dande resurser i en tid då försvarsbudgetar minskar. Det hand-
lar om att ta vara på kunskap och partnerskap som kan gagna 
varje organisations slutmål. Att ingå i detta kapacitetsbyggande 
projekt är idag också möjligt med tanke på att Sverige just nu 
kraftsamlar inom teknik och innovationssidan på ett sätt som 
passar Nguliaprojektet.

Innovativt pilotprojekt
Sedan några år engagerar sig Sverige i ett antal strategiska forsk-
nings- och innovationsområden. Säkerhet är ett av dem. Även 
den Europeiska Unionen har prioriterat säkerhet i sina rampro-
gram, och totalt har drygt 10 miljarder investerats i forskning 
sedan programmet infördes 2004. I det kommande program-
met, Horizon 2020, kommer det att satsas ännu mer på att få 
ett säkrare samhälle. 
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Hur kan detta bli till nytta för samhällets komplexa säker-
hetsbehov? En del hävdar att mycket av forskningen är resurs-
slöseri, och att väldigt lite leder till användbara resultat, speciellt 
om man bara ser på nya produkter och lösningar. Men mycket av 
forskning är en stegvis process, där det är svårt att se de långsik-
tiga resultaten av ny kunskap. 

Demonstratorprojekt som visar resultaten av forskning i pro-
duktliknande former är ett sätt att komma in i nästa fas där 
industrin kan ta över. Om man kan få många aktörer inom 
forskning, institut och industri att samarbeta med behovsägare 
som får formulera målen, så kan man ibland få imponerande 
demonstratorer, som i sin tur genererar avknoppning både i 
form av produkter och ny forskning. Men det svåra är ofta att 
hitta lämpliga projekt som inte har någon huvudägare med sär-
intressen av resultaten.

Att genomföra ett pilotprojekt på neutral plan, inom ett icke-
konventionellt område, men där dagens teknik fortfarande 
skulle kunna lösa många problem med överskådlig utvecklings- 
och anpassningstid är således mycket önskvärt. Ngulia är ett i 
många avseende perfekt pilotprojekt, där flera forskningsarbe-
ten med svenska aktörer kan visas upp. 

Nguliavakternas tekniska utrustning idag är minimal. De har 
ett fordon och en nattkikare för alla de 65 vakterna. De har ett 
standardiserat och omodernt kommunikationssystem med 
kortvågsradio som förvisso fungerar bra, men är öppet så att 
även obehöriga enkelt kan avlyssna trafiken. Normalt föredrar 
de att använda sina egna privata mobiltelefoner för informa-
tionsutbyte. Mobiltäckningen i det platta Ngulia-landskapet är 
god, då man har fri sikt till tre mobilmaster från hela parken 
(vilket utnyttjas av tjuvskyttar som riktmärken till bilen). God-
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frey Wakaba, som ansvarar för hela västra Tsavo, vari Ngulia är 
en del, bär med sig tre mobiltelefoner med olika operatörer för 
att klara sina kommunikationsbehov. Officerarna nämner alla 
behovet av utkikstorn och ett bättre staket runt området. Av 
modern teknik nämns GPS och fler nattkikare.

”När tjuvskyttarna väl är inne i området kan  
nätverk av värmekameror och andra sensorer  

såsom radar följa deras rörelser.”

För skydd av kritisk infrastruktur i västvärlden finns det idag en 
rad avancerade lösningar som skulle kunna användas i Ngulia, 
om vi till att börja med bara inriktar oss på teknik. I första fasen 
kan man göra det svårare för obehöriga att komma in oupp-
täckta i reservatet med bil. Vi har idag vägtullar som läser av 
nummerplåtar, och lagrar tidpunkter för infart och utfart från 
stadskärnor eller vägsträckor. Dessa skulle kunna installeras vid 
den landsväg som passerar rakt genom reservatet. Som komple-
ment finns magnetometrar som känner av fordon även med 
släckta lampor och täckta nummerskyltar, och kan återigenkän-
na dem (tekniken används i hamnar för att upptäcka och klas-
sificera fartyg och ubåtar). Sensornätverk runt gränsen känner 
av inkräktare. 

När tjuvskyttarna väl är inne i området kan nätverk av vär-
mekameror och andra sensorer såsom radar följa deras rörelser. 

Flygburna kameror på obemannade flygande farkoster är en 
flexibel lösning som många redan har föreslagit. En sådan kan 
täcka ett lika stort område som Ngulia och det är en lösning 
som går att utvidga till de största parkerna. Värmekamerorna är 
också effektiva för att följa storviltets rörelse, vilket ger vakterna 
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bättre överblick. Om sedan skott ändå skulle avlossas kan nät-
verk av mikrofoner avgöra skyttens position och störande åtgär-
der sättas in. För vakternas totala lägesbild krävs lednings-
system. Här sammanställs informationen från alla delsystem 
och skapas funktioner som larmar vakterna då avvikelser upp-
täcks. Robust trådlös kommunikation är här en förutsättning. 
Ett ledningssystem kan också vara en bas för simulering av sce-
narier för att förbereda vakterna på olika incidenter och träna 
dem i att använda ny teknisk utrustning. Flera av befälhavarna 
i Ngulia har i våra diskussioner också spontant nämnt lednings-
system högt upp på sin önskelista, behovet har alltså redan 
identifierats.

Men vi kan förstås inte bara leverera tekniska lösningar. Ngu-
lia får inte bli en lekplats för tekniker och forskare. Lösningar 
måste vara långsiktiga och hållbara. Träning och utbildning är 
minst lika viktiga och prioriteras i Tsavo. Viss teknisk utveck-
ling och produktion bör också förläggas i Kenya, dels för att få 
ett brett förankrat stöd från myndigheter och beslutsfattare, dels 
för att underlätta uppbyggnaden av träningsprogram för vak-
terna samt tekniskt underhåll och service.

En realistisk och hållbar plan för införande av ny teknik 
måste börja med enkla och uppenbara förbättringar. Den ska 
vara till tydlig nytta för vakterna i deras dagliga arbete och bli 
en del av deras vardag. En plan i flera steg kan vara att först 
förse alla vakter med moderna mobiltelefoner med GPS, efter-
som noggrann positionering är ett identifierat behov i det var-
dagliga arbetet. I nästa steg kan mobilerna förses med ett enkelt 
ledningssystem, med karta och funktioner för att mata in var 
och hur noshörningar har observerats. Officerarna får surfplat-
tor eller datorer där de får överblick var både vakterna och dju-
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ren befinner sig samt hur de har rört sig. Alarm vid incidenter 
och tecken på dessa kan snabbt spridas. Först när detta är i dag-
ligt bruk kan avancerade sensorsystem installeras och integreras 
med ledningssystemet. Ett ledningssystem är också användbart 
för att träna vakterna på att använda den nya tekniken och hur de 
ska agera i olika situationer genom att simulera olika scenarier. 

Vår vision är att Ngulia växer fram som ett mönsterexempel 
på djurlivsskydd, med visionen att Nguliaakademin i framtiden 
blir en skola och träningsmiljö för vakter från hela världen, inte 
bara Kenya Wildlife Service. 

”Doing well by doing good”
Bevarande av noshörningar och andra hotade djur är ett så pass 
omfattande problem att en global marknad ligger öppen för 
den som kan leverera skyddslösningar. Om svensk industri får 
in en fot i Ngulia, skulle ett nytt affärsområde med stor poten-
tial kunna öppna sig. Det handlar inte i första hand om forsk-
ning och utveckling, utan om innovation där befintliga lös-
ningar anpassas för att användas i nya områden och samman-
hang. Här finns flera icke-konventionella värden att skydda 
som vatten, skogar och flora, där avancerade sensorsystem kan 
användas. Den vattenkälla som förser hela Mombasa, Kenyas 
näst största stad, ligger i Tsavo – samma område som Ngulia. 

Det förekommer dessutom andra tillämpningsområden för 
liknande teknik. I Sverige finns ett halvdussin bolag som pro-
ducerar obemannade flygande farkoster, och ännu fler som till-
verkar tillhörande sensorsystem. Även om det inte saknas idéer 
för civila användningsområden för dessa, så finns det fortfaran-
de väldigt få tillämpningar. Certifieringskrav och konservativa 
marknader är delförklaringar. Ett lyckat pilotprojekt skulle 

Johan Nergenäs och Fredrik Gustafsson



43

kunna skynda på policyförändringar hos myndigheter och slut-
användare. Alla inblandade aktörer (myndigheter, industri, 
akademi, institut) skulle vinna på att ha ett gemensamt mål och 
en miljö där man kan prova tekniken samtidigt som man tar sig 
an en global utmaning.

Att vara med och bidra till skyddet av dessa ikoniska afri-
kanska vilda djur skapar goodwill samtidigt som företag får 
chansen att lära sig politiska, kulturella och sociala aspekter av 
den nya marknaden i Afrika som växer så det knakar. Kort sagt, 
det finns alltså en uppsjö av argument bortom de rent vinst-
skapande att engagera sig i pilotprojekt Ngulia. Man kan sam-
manfatta frågan så här: doing well by doing good. 

Globaliseringens underströmmar
Att tjuvskytte och djurlivskriminalitet nu faller in i en bredare 
kategori av transnationella problem som både hotar utveckling 
och säkerhet följer en internationell trend. I motsats till det 
kalla krigets dagar är det nu inte längre styrkan i en handfull 
stater som hotar internationell fred, säkerhet och ekonomisk 
utveckling. Istället kommer hoten alltmer från svagare nation-
ers oförmåga att hantera otaliga utmaningar som överskrider 
gränser och regeringars räckvidd.

Det handlar om globaliseringens underströmmar – illegal han-
del med handeldvapen, narkotika och människor. Det kan röra 
sig om sjöröveri, spridning av farliga tekniker och större markna-
der för förfalskade varor. Dessa är i sin tur bränsle till väpnade 
konflikter och kriminalitet, särskilt i fattigare delar av världen. 
Underströmmarna finansierar också terrorism, undergräver demo-
kratiska principer och folkhälsostandarder, hotar arbetsmarknader 
samt underminerar samhällstrygghet och tillit till staten.
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För att fortsätta skörda globaliseringens frukter, som de 
senaste 30 åren gjort världen rikare, friskare och fredligare än 
någonsin, handlar det om att göra samhällen hållbara och säkra 
den globala leveranskedjan. Pilotprojektet vid Ngulia ger chans 
att testköra nya tekniker, innovation och modeller för offentliga-
privata partnerskap i en mindre skala.

Problemet med tjuvskytte och lösningen som vi föreslår i 
detta kapitel är således en symbol för nutidens och framtidens 
kapacitetsbyggande verksamhet och partnerskap. Framtiden 
handlar inte om att bygga arméer eller att säkra territorier, utan 
att bygga samhällen och att säkra flöden. Framtiden handlar 
inte om att olika statliga sektorer snabbt rör sig framåt på var 
sitt håll, utan att de går längre tillsammans. Framtiden handlar 
inte om ökade klyftor mellan stat och industri, utan att hitta 
samarbetsmöjligheter som gagnar både inrikes- och utrikespoli-
tiska mål samt den privata sektorns behov av att gå med vinst.

Vi tror att Nguliaprojektet representerar en modell som lig-
ger i linje med hur vi i framtiden måste ta oss an globala utma-
ningar. Teknik och innovation kan bli Sveriges nästa stora 
bidrag till fred, säkerhet och utveckling. 
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s o f i a  b ö r j e s s o n

Innovation – så enkelt och så 
svårt: Om innovationsförmåga 
i etablerade industriföretag 

Innovation är svårt, svårare för etablerade företag än för mindre 
nystartade, bland annat för att de har etablerade strukturer (är 
organiserade) enligt en annan logik. Tittar man på någon av de 
många listor över världens mest innovativa företag lyser de stora 
etablerade företagen märkbart med sin frånvaro till förmån för 
de mindre (och nyare). Fast Company’s lista 2013 över de 50 
mest innovativa företagen i världen domineras helt av antingen 
företag som gjort sig kända för snabb teknologiutveckling de 
senaste 20 åren (till exempel Apple, Samsung) eller som explo-
aterat en ny marknad eller till och med skapat en helt ny mark-
nad (till exempel Amazon, Google) eller av små nystartade före-
tag. Gemensamt för de flesta av dem är att de mer eller mindre 
byggt in innovation i sitt företags-DNA. De återfinns ofta inom 
IKT-sektorn (Information- och KommunikationsTeknologi), 
en sektor där utvecklings- och produktionsinvesteringarna inte 
alls är lika tunga som inom till exempel tillverkningsindustrin. 

Det invandas makt
Varför ser det ut så här? För att citera entreprenören Steve 
Blank: ”Stora företag är dåliga på innovation just därför att de 
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är byggda för att vara dåliga på innovation”; de är byggda för att 
vara effektiva på att göra samma sak om och om igen, de är 
byggda för att vara bra på stora volymer, rationalitet. Det råder 
ingen brist på kreativitet eller människor med idéer i storföretagen, 
det är inte där det ligger. Men de är ofta vad vi kallar locked- in, 
inlåsta i ett beteende och i en struktur i företaget som är baserat 
på det man gör idag och där nya tankar och nya idéer finns men 
inte når hela vägen fram.
Det finns en inbyggd byråkrati och det är svårt bryta mot det 
invanda. Problemet för storföretag är att de är fångar i sin egen 
logik att vara just storföretag. De verkställer sin nuvarande 
affärsmodell vilket är en helt annan sak än att leta efter en ny, 
som ju till exempel ett nystartat företag gör. För att börja arbe-
ta med innovation krävs ett aktivt beslut – ledningens mod och 
vilja att våga satsa på nya långsiktiga projekt som ligger utanför 
nuvarande affär men som kan utgöra en framtid. 

I det här sammanhanget är det viktigt att understryka skill-
naden mellan forskning och utveckling (FoU) och innovation, 
i synnerhet mellan forskning och innovation, och att det nästan 
alltid – inom politik såväl som inom företagssfären – samman-
blandas till en gröt. Många vd:ar förstår inte att innovation är 
inte samma sak som forskning. Innovation kan inte mätas i 
investeringar i FoU vilket ofta missvisande hörs i debatten, 
både på samhällsnivå och bland företagsföreträdare. Att öka sin 
FoU-budget leder inte på något sätt automatiskt till innovation 
men ändå är det ofta det som lyfts fram som ett uttryck för 
’innovationskraft’. Man kan säga att i forskning har man frå-
gorna och i utveckling vet man redan vad man skall göra (och 
det är oftast just så som företag är organiserade, man har en 
forskningsorganisation, i allmänhet en teknologibaserad sådan, 
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och en (produkt)utvecklingsorganisation, ibland finns även en 
affärsutveckling). Medan innovation, det är att söka efter ett 
möjligt värde som ännu inte finns. Och det behöver inte alls 
handla om en produkt med tekniskt ursprung utan kan lika 
gärna vara en tjänst, en process, en ny affärsmodell eller någon 
annan form av värde.

Våga ställa om
I Sverige har vi några få etablerade innovativa industriföretag, 
till exempel Ericsson och kanske Micronic (båda bygger myck-
et på teknologiinnovation och är duktiga på att innovera syste-
matiskt, alltså inte bara en gång), medan vi har många exempel 
på stora mogna industriföretag utan den självklara logiken att 
innovera. Flera av dessa befinner sig dessutom i krisbranscher 
och om de skulle försvinna skulle det få förödande konsekven-
ser för ekonomin och sysselsättningen i landet vilket har lett till 
ett decennium av kostnadsnedskärningar och en jakt på mer 
kortsiktig lönsamhet. Och, paradoxen är att det givetvis är helt 
nödvändigt och dessutom rationellt och logiskt att söka lön-
samhet på kort sikt. Men, det är diametralt motsatt till innova-
tion som är långsiktighet och nytänkande; innovation handlar 
om en omställningsförmåga, både vad gäller sättet att tänka och 
var och hur man kan tjäna pengar. Det svåra är att klara av att 
göra detta samtidigt som man inriktar sig på kortsiktig lönsam-
het. Tag till exempel en personbil som länge varit en produkt 
man äger och som vid sidan av att vara ett transportmedel också 
är något man visar upp, markerar status med. Bilföretag har hit-
tills tjänat pengar på att utveckla, tillverka och sälja, något som 
blir allt svårare. Vi har en ny generation unga som inte längre 
markerar status med ägande (utan med kommunikation) och 
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mycket pekar på att framtida generationer ser bilen som trans-
portmedel och följaktligen inte är beredda att betala för annat, 
det vill säga de är inte intresserande av att äga bilen utan kan 
lika gärna till exempel leasa eller dela bilen. Här handlar det 
sannolikt om att tänka i alternativa affärsmodeller – säljer bil-
företag bilar eller transportlösningar i framtiden? Och hur ska-
par man en beredskap för den sortens erbjudande i ingenjörs-
företag som samtidigt kämpar för sin överlevnad idag? 

Just utvecklingen av alternativa affärsmodeller – affärsmodell-
innovation – anses vara en stor möjlighet för etablerade företag. 
Hur kan man skapa värde på nytt sätt av det kunnande, av de 
resurser man har i företaget? Sverige har en stark historia av tek-
nikinnovation, tag Ericsson, Sandvik, ABB, Volvo, Saab. Listan 
kan göras lång men hur många av våra storföretag är duktiga på 
affärsmodellinnovation? Hur kan man säkerställa att man 
undersöker framtiden i andra banor än teknologi? Parallellt 
med att driva företaget effektivt inom ramen för dagens affär 
(och affärsmöjlighet)? 

Ofta när man talar om affärsmodellinnovation nämns exem-
pel på företag som mött existerande obesvarade marknadsbehov 
(till exempel Tata Car i Indien, en marknad med helt annan 
köpkraft än i västvärlden) eller företag som med hjälp av tekno-
logi exploaterar en befintlig marknad (till exempel Nespresso 
med en ny logik för individuellt kaffedrickande). Andra typex-
empel är Ryan Air och Spotify som omvandlar en befintlig 
marknad med en bättre och smartare affärsmodell. Eller det 
kanske vanligaste exemplet Google som skapade en helt ny 
marknad. Alla dessa är exempel på nya företag men det finns 
skäl till behov av affärsmodellinnovation även för etablerade 
företag. IBM gjorde det som reaktion på en kris under 1990-
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talet och är idag ett av världens mest innovativa företag. Xerox 
– genom en ny affärsmodell där man hyrde ut sina maskiner 
istället för att sälja – expanderade marknaden enormt och vi ser 
idag ett antal etablerade företag som förbereder sig inför fram-
tiden genom ”experiment”, car2go av Daimler eller Amazons 
molntjänster. 

För det skall understrykas – innovation i stora etablerade 
industriföretag är inte att kasta ut allt man håller på med idag 
och börja med något nytt utan att med en liten del (ofta bara 
någon eller några procent!) pröva att tänka annorlunda kring 
hur man skall överleva på lång sikt, i hela bolaget eller inom ett 
affärsområde. Alltså inte bara långsiktiga teknikutvecklingspro-
jekt (forskning) vilket ju industriföretag av tradition är duktiga 
på utan tänka annorlunda med helt andra glasögon. Flera av 
Sveriges storföretag befinner sig i krisbranscher (papper, massa, 
fordon) och följderna kan bli katastrofala, både för ekonomin 
och sysselsättningen. För att överleva har dessa företag de senaste 
åren fokuserat på omedelbara intäkter, kostnadseffektiviseringar 
– man koncentrerar sig på det man är bra på men inriktar sig 
tyvärr mindre på omställningsförmåga. 

”Ständiga chefsbyten, vilket tyvärr karaktäriserar  
många av dagens storföretag, ger ytterst  

begränsat utrymme för innovation.”

Här menar jag att ledningen och inte minst styrelsen som ger 
ledningen uppdrag spelar en oerhört viktig roll. Det räcker för-
visso inte, det krävs också ledarskap på andra nivåer i företaget, 
individer som vågar och vill driva alternativa vägar. Men, det 
krävs en ledning som både har insett hur behovet (eller icke- 
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behovet!) av innovation ser ut för det egna företaget och som är 
trygg nog för att driva innovationsfrågor internt, även i ekono-
miskt utmanande tider. 

Ständiga chefsbyten, vilket tyvärr karaktäriserar många av 
dagens storföretag, ger ytterst begränsat utrymme för innova-
tion. Med chefer som ofta av styrelsen är tillsatta med det spe-
cifika uppdraget att skapa lönsamhet eller öka den är innova-
tion inte första alternativet. Inte bara företagsledningen utan 
även styrelsen har alltså ett stort ansvar när det gäller att ge för-
utsättningar för innovation. Och i styrelserna finns en stor 
potential och möjlighet att så att säga visa väg. Det är redan i 
styrelsen som kravbilden och visionen formas och förankras. 
Att ledamöterna tänker långsiktigt och bortom dagens affär kan 
inspirera till ett kravställande som karakteriseras av ”både och”. 
Svenska styrelser är först och främst ganska homogena och 
framför allt snarlika den ledning för vilken den agerar men när 
det kvoteras så är det på basis av etnicitet, kön, utbildning och 
till viss del ålder – man vill skapa mångfald i klassisk mening 
men var finns ambitionen att formera utifrån principen tänka 
annorlunda när man skapar mångfald utifrån klassiska mång-
faldsdimensioner? Nu tror jag inte man kan kvotera långsiktig-
het och visionärt tänkande men något ditåt är det ändå som 
behövs. Exekutivt ledarskap är självfallet mer än styrningen från 
styrelsen men det kravställande som finns påverkar inriktning 
och kan vara avgörande i beslut om en satsning utanför dagens 
plan och agenda. Historiskt har det funnits ett antal svenska 
ledare som varit bra på innovation och gemensamt för dem alla 
är att de suttit länge, haft långsiktiga uppdrag och därmed 
utrymme att driva ett visionärt ledarskap. Många innovativa 
företag har också ledare som samtidigt också varit grundare 
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(eller inom familjen) och dessa karakteriseras ofta av ett tydligt 
visionärt ledarskap. Är man tillsatt som vd med ett kortsiktigt 
uppdrag är det inte innovation som är överst på agendan. Det 
är viktigt att – även om man tveklöst kan vara kritisk till den 
innovationshysteri som råder just nu i Sverige – se att innova-
tion i etablerade industriföretag i hög grad handlar om just 
omställningsförmåga för överlevnad, inte att fullständigt byta 
verksamhet. På stora etablerade industriföretag kan givetvis inte 
alla arbeta med innovation, det vore orimligt. Däremot är det 
rimligt att det finns ett ansvar i ledningen att driva dessa frågor. 

Finns beredskapen?
Vad är då innovationsförmåga på företagsnivå? 

Med innovationsförmåga menas hur man organiserar sin 
verksamhet och använder sina resurser. En annan viktig kom-
ponent är beslutsfattande eller ”mindset” hos dem som fattar 
beslut och inte minst den högsta ledningen har stor betydelse – 
vad vill man? Uttrycker man en vision? Ett mål, driver man 
företaget mot den visionen? Innovationsförmåga är ett vidare 
begrepp, tydligt kopplat till företagets strategiska vilja och 
avsikt att skapa bra förutsättningar för innovation i företaget. 
Det är till och med direkt missvisande att tala om en innova-
tionsprocess, något som man inom företag frestas att göra efter-
som många företag lever i en logik av processer och processäga-
re. I vår forskning (min kollega Maria Elmquists och min 
forskning) talar vi istället om ett systemperspektiv på innova-
tion, vilket ju vad gäller storföretag går mycket bättre hand i 
hand med innovation som omställningsförmåga. Ett annat sätt 
att uttrycka det är att det rör sig om en beredskap för innova-
tion, företagets ”muskler” för innovation. Och det är här led-
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ningens syn och handlingsmönster ändå blir så avgörande, det 
krävs ett aktivt beslut – ledningens mod och vilja att våga satsa 
på nya långsiktiga projekt, våga visa på en riktning. Volvo AB:s 
beslut – och explicita kommunikation av – att satsa på en 
hybridmotor för buss för ett antal år sedan är ett bra exempel. 
Detta var före det allmänt fanns hybridmotorer, det var få i 
organisationen som först trodde det var möjligt. Det var visser-
ligen en ur teknologi sprungen omställning men som innebar 
en total omprövning av kunskapsbasen (resurser) i företaget. 
Genom en vision (”ledarskap”) och med ett antal konkreta 
beslut och åtgärder och stor uthållighet (”management”) på alla 
nivåer i företaget kunde visionen och innovationsarbetet reali-
seras. Ericsson är ett annat exempel där man väl tillvaratagit det 
som finns i det företagets DNA, nämligen den nyfikna ingen-
jörskulturen med önskan om att söka nytt och som i flera 
omgångar ständigt förnyat sig genom att definiera om sin mark-
nad, det vill säga skapat nytt värde både för sina kunder och för 
företaget genom det kunnande och den kunskap som finns och 
fanns inom företaget. Det klassiska exemplet är annars Apple 
som med sin iPod ständigt lagt till nya dimensioner – nya 
användargränssnitt, accessoarer, kalenderfunktion, telefoni, 
surffunktioner, GPS, stegräknare, etcetera – dimensioner som 
konkurrenterna tvingats anpassa sig till. Ofta framhålls Apple 
som ett innovativt företag men här är det egentligen systemati-
ken som är intressant – många företag kan klara att ta fram en 
innovation – men få har utvecklat förmågan så systematiskt 
som just Apple. 

Att det finns stor potential i svenska företag och innovation i 
stora etablerade företag är alltså inget typiskt svenskt förhållan-
de utan gäller även globalt; det är den inbyggda logiken i det 
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stora industriella företaget som utgör utmaningen. Tvärtom 
finns det ett antal faktorer i svenska företag som gör att vi har 
goda förutsättningar att lyckas. Högt i tak, relativt icke hierar-
kiska kulturer och en vana att samarbeta över gränser – både 
inom och utom företaget – är utmärkt för att skapa både inno-
vativa idéer och tankebanor utanför den egna nuvarande verk-
samheten. 

Innovationsarbetet måste organiseras. Inte i en process med 
grindar (stage-gates) utan i termer av ansvar och beslutsfattande. 
Vi är extremt duktiga på att organisera och leda produktutveck-
lingsarbetet medan när det gäller ledning och organisering av 
innovation, är det inte på långa vägar lika självklart. Det krävs en 
governancestruktur för innovation, vem och hur fattas beslut om 
sådana här frågor? Vem driver arbetet med att utveckla företagets 
innovationsförmåga? Förr fanns det till exempel alltid en CTO 
(Chief Technology Officer) som hade ansvar för teknologiut-
veckling i alla ledningsgrupper. Då, när innovation mycket hand-
lade om ny teknologi, bevakades indirekt innovation på led-
ningsnivå. Men idag när innovation är så utbrett och kanske till 
och med ofta handlar om affärsmodell, då borde det finnas en 
Chief Innovation Officer där istället, något som vissa bolag fak-
tiskt infört. Det är dock en roll och ett ansvar som ofta saknas. 
Innovation (eller inte) måste diskuteras och arbetas med även på 
ledningsnivå. Paradoxen är att om man frågar vilken storföretags-
ledare som helst säger samtliga att de håller på med innovation, 
att innovation är viktigt för konkurrenskraft, att innovation är 
prioritet. Det finns alltid en vision, en så att säga uttalad vision, 
men hur den sedan yttrar sig i faktiska åtgärder (till exempel för-
ändringar i hur och på vilka grunder man fattar beslut om det 
som är annorlunda) i organisationen är ofta två skilda saker. 
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Innovationsmuskler spänns
Om innovationsarbetet tidigare ofta var så kallade skunk work 
(arbete i det dolda) börjar ett antal företag i Sverige – och de 
blir allt fler – organisera även sitt innovationsarbete. Och det 
behövs. Det finns fortfarande mycket lite kunskap om hur före-
tag reellt arbetar med att utveckla sin innovationsförmåga men 
vi har i vår forskning om och med svenska storföretag sett hur 
man börjar ta frågan alltmer på allvar och satsar på att utveckla 
just innovationsmusklerna, musklerna för att utveckla värden 
som ännu inte finns. Företag i vår egen forskning (med min 
kollega Maria Elmquist), som Volvo Personvagnar, Ericsson, 
Stora Enso, Alfa Laval, Tetra Pak, Mölnlycke, Electrolux med 
flera, har organiserat en funktion eller enhet, oftast bara med 
några få personer, som fått ett tvehövdat uppdrag: att (1) expe-
rimentera med idéer och tankar för framtiden i form av en 
”innovationsportfölj” och (2) att ansvara för respektive driva 
arbetet med att utrusta företagets mer kontinuerliga förmåga 
att tänka annorlunda – bygga dess innovationsförmåga. Vi har 
sett just innovationsportföljer, det vill säga att man driver inno-
vationsprojekt vid sidan av sin ordinarie produktutvecklings-
process, systematiska processer för att generera och vidareut-
veckla idéer, innovation jams som på Volvo PV och Electrolux, 
kontinuerligt öppna webbaserade system som på Ericsson, idé-
system som är tvärdisciplinära och inte minst kulturförändran-
de. Man samverkar med aktörer utanför det egna företaget. I 
samtliga företag kan vi konstatera att hur anmärkningsvärt (och 
uppmuntrande) mycket ett fåtal personer med engagemang 
och drivkraft faktiskt kan åstadkomma i en stor organisation (i 
synnerhet med högsta ledningens aktiva stöd i termer av både 
budget och att driva innovationsfrågorna på ledningsnivå); 
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några få eldsjälar kan verkligen förändra genom att successivt 
föra in både nya sätt att arbeta och tänka. 

För att innovera och göra annorlunda, är förändring nödvän-
digt och förändring är aldrig enkelt. Några lärdomar hittills 
bland de företag vi arbetat med är betydelsen av kommunika-
tion för att förankra förändringsprocesser liksom nätverks-
aspekten för att bygga broar internt och skapa perspektivbryt-
ningar. Betydelsen av att medvetet och systematiskt arbeta på 
många plan samtidigt träder också fram; ett företags innova-
tionsförmåga är ju ett slags beredskap och beroende av i princip 
alla företagets olika delar. Det är därför viktigt att inte tro att 
det räcker med att effektivisera en delprocess eller att det är till-
räckligt att till exempel öka investeringarna i forskning (som ju 
inte är innovation). En annan sak vi ser tydligt är att det ÄR en 
komplex uppgift att förändra ett företags förmågor vilka ju är 
starkt knutna till företagets rutiner, normer och etablerade 
maktstrukturer. Vilket i sin tur gör att hur mycket det än finns 
en uttalad ambition att förändras så kommer människor alltid 
att kämpa med näbbar och klor för att behålla positioner och 
kända processer. Många av de individer vi intervjuat vittnar 
också om att det finns mycket politik i arbetet. Men även här 
handlar det dock om inställningen hos ett fåtal personer i 
beslutsfattande position, det är i deras tänkande och handlande 
förändringar möjliggörs. Vi kan också konstatera att genomsla-
get hos företagen varierar direkt med den högsta ledningens 
stöd. Inte bara det uttalade stödet utan den reella viljan och led-
ningsförmågan att se till att det också sker förändringar.

Att organisera för innovation och att utdela ansvar (skapa 
just en governancestruktur) är de första stegen i ett långsiktigt 
arbete för en förändrad kultur och förändrat arbetssätt i organi-
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sationen. En sådan förändring sker alltid på lång sikt; det är 
alltså viktigt att inse att den kommer att ta tid.

Kunskaper behövs
Kan det politiska systemet göra något för de industriella storfö-
retagen eller är det frågor som ligger inom företagssfären? För 
de mindre företagen finns en hel del (enklare) lösningar, de 
stora företagen är inte riktigt åtkomliga för politiken, de lever i 
sin egen logik. Men det finns ändå några områden som det 
offentliga kan bidra med för att skapa förutsättningar för att 
öka innovationsförmågan hos de stora företagen. Innovations-
upphandling är ett område liksom utbildningssatsningar och 
skattefördelar för att locka ny kapacitet till Sverige. Det är fres-
tande att kritisera politiker för att inte vara konkreta, som till 
exempel regeringens innovationsstrategi vilken kritiserats hårt. 
Men, när det gäller de stora företagens förutsättningar för in -
novation är det inte lika uppenbart vad som behöver göras på 
nationell nivå. Politiker HAR svårt att peta i förutsättningarna 
för innovation i storföretagen, där är det mycket mer företagens 
egen logik inklusive ledning och styrelse och eventuell kortsik-
tighet som styr. Det är de små företagen man kan påverka med 
skattelättnader, inkubatorer, teknikparker, coacher och så vidare. 
Däremot är det viktigt att diskussionen förs utifrån just innova-
tion och inte forskning och utveckling. 

Jag vågar påstå att det finns ett behov av kunskap om in no-
vationsarbetets reella förutsättningar, i synnerhet innovations-
arbetet inom företag och verksamheter. Det finns som sagt en 
alldeles för föresatsmässig optimism runt innovation som riske-
rar att man devalverar den betydelse för långsiktig förnyelse 
som innovation har. 
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c h a r l e s  e d qu i s t 

En helhetlig innovationspolitik 
– varför, vad och hur?

1. Innovationssystemet i Sverige behöver stärkas1

När ”Den svenska innovationsparadoxen” först formulerades på 
1990-talet så jämförde vi Sveriges höga FoU-utgifter (input) 
med den låga andelen FoU-intensiva produkter (output) – i 
förhållande till andra OECD-länder. Slutsatsen var att det 
svenska nationella innovationssystemet inte var särskilt effektivt 
(Edquist and McKelvey, 1991). Sedan dess har ”paradoxen” 
både brukats och missbrukats i hög grad – och betydligt mer 
data har blivit tillgängliga. 

EU-kommissionen publicerar varje år en rankinglista, som 
väger ihop värdena på 24 indikatorer som mäter forskning, 
utbildning, patent, innovation och liknande i alla medlems-
länder.2 Sverige har de senaste åren alltid hamnat på plats num-
mer 1, och det tolkas ofta som att Sverige är bäst på innovation i 
Europa. Detta är en falsk bild. Om man bara tar med de indika-
torer som mäter hur mycket innovationer som faktiskt kommer 
fram (output), så hamnar Sverige på plats nummer 10.3 När det 
gäller insatsen av FoU och andra resurser (input) hamnar Sverige 
på plats nummer 1 (Edquist and Nauruschat, 2014). Insatserna 

1 Jag är tacksam för kommentarer på en tidigare version av detta kapitel från Ingvar 
Johansson, Kirsten Knafve, Billie Pettersson, Mats Ögren Wanger och Mats Wiklund.

2 Till exempel (European Union, 2013 och 2014).
3 Vid denna beräkning utesluter vi alltså exempelvis insatsfaktorer som FoU-utgifter.
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är alltså, även nu, höga och avkastningen är fortfarande låg, jäm-
fört med omvärlden. Och insatserna är, relativt sett, större än 
resultatet. Paradoxen gäller alltså även idag. 

Ändå publicerade EU-kommissionen i skrivande stund (mars 
2014) ytterligare en rapport enligt vilken Sverige ligger i topp i 
EU:s innovationsliga (European Union 2014). I stället för att, 
som vanligt, mäta effektivitet genom att jämföra output med 
input, så väger EU ihop input (äpplen) och output (päron) till en 
enda indikator, det vill säga man slår ihop paradoxens båda sidor. 
Näringsminister Annie Lööf kommenterade den nya EU-rappor-
ten på regeringens webbplats: ”Det faktum att Sverige åter toppar 
innovationsligan i EU och drar ifrån andra länder visar att våra 
satsningar på ökad innovationskraft ger resultat.”

Det svenska nationella innovationssystemet är alltså inte hel-
ler nu särskilt effektivt och behöver stärkas. Det sker bäst om vi 
utvecklar en helhetlig innovationspolitik.4 En sådan kan endast 
formuleras om diagnosen är korrekt. I det svenska fallet behövs 
en innovationspolitik som stimulerar utveckling, införande och 
spridning av produktinnovationer, i första hand materiella 
varuprodukter (och i mindre grad tjänsteprodukter). Detta är 
avgörande för att uppnå en låg arbetslöshet på medellång och 
lång sikt. (Edquist et al, 2002)

Innovationspolitik behövs i Sverige, men den får inte ersätta 
vad privata aktörer kan göra.5 Offentliga insatser ska bidra till 
att lösa problem som marknadens aktörer inte klarar. Att pro-
ducera och vidareutveckla gamla processer och produkter är de 

4 Jag presenterade kortfattat idén om en helhetlig innovationspolitik i Dagens Nyheter 
(Edquist, 2013a) och i Svenska Dagbladet (Edquist, 2013b) våren 2013. Ett syfte med 
detta kapitel är att precisera och utveckla dessa idéer.

5 Detta brukar kallas additionalitet, dvs att offentliga insatser inte får dubblera och tränga 
ut privata initiativ.
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etablerade företagens uppgift. Att bidra till att få fram helt nya 
produkter kan vara en viktig uppgift för innovationspolitiken. 
Det är naturligtvis en fördel om dessa nya produkter bidrar till 
att tillfredsställa mänskliga behov, lösa samhälleliga problem 
och mildra globala utmaningar inom miljö, energi, hälsa, och 
så vidare. Innovationspolitiken kan ges en sådan inriktning.6

2. Svensk innovationspolitik – lågt prioriterad 
och inte samordnad
Med innovationspolitik menas här alla handlingar utförda av 
offentliga organisationer som påverkar innovationsprocesser.7 
Det är alltså fråga om en stor mängd åtgärder som genomförs 
av, exempelvis, många statliga departement och myndigheter. 
Innovationspolitik är alla de politikområden som påverkar inno-
vationsprocesser, till exempel forskningspolitik, utbildnings-
politik, regionalpolitik, försvarspolitik, innovationsupphand-
ling.8 Det är ingalunda bara Vinnova och Tillväxtverket som i 
praktiken bedriver politik som påverkar innovationsprocesser. 
Det finns hundratals sådana organisationer, såväl nationella 
som regionala och lokala. I Sverige finns idag ingen samman-
hållen eller samordnad innovationspolitik.

Hösten 2012 utvecklade och presenterade Näringsdeparte-
mentet ”Den nationella innovationsstrategin” (Näringsdeparte-

6 Detta är relaterat till frågan om tillväxtens innehåll, som diskuteras och analyseras allde-
les för lite. En produkt kan vara både en vara och en tjänst. Varan kan vara en bil, fritids-
båt eller ett vapensystem. En tjänst kan vara en flygresa, en tågresa, en hjärtoperation 
eller en violinkonsert. Effekterna på samhället och miljön varierar uppenbarligen med 
tillväxtens innehåll. 

7 Den inkluderar också sådana handlingar som oavsiktligt påverkar innovationer, t ex 
utbildning, regionalpolitik och förändrade skatteregler.

8 Offentlig innovationsupphandling sker när offentliga organisationer beställer produkter 
som inte finns och vilka förväntas lösa samhällsproblem eller tillfredsställa behov – se 
vidare avsnitt 5.
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mentet, 2012). Många departement och myndigheter var 
inblandade i processen att utveckla strategin. Inga uppfölj-
ningsbara mål formulerades och mindre än två sidor ägnades åt 
hur innovationsstrategin ska genomföras. 

2012 gjorde OECD en grundlig genomgång av Sveriges inno-
vationspolitik (OECD 2013). Där framgår att innovationsfrå-
gorna inte är prioriterade, ens inom Näringsdepartementet. 
Exempelvis nämns inte ”innovation” som ett av Näringsdeparte-
mentets nio ansvarsområden på dess hemsida (sid 28, sid 224). 
OECD-rapporten betonade också att innovationsfrågorna borde 
ha högre prioritet på Näringsdepartementets agenda (sid 29, sid 
234). 9 Det kan också nämnas att det är Utbildningsdepartemen-
tet som har det formella samordningsansvaret inom regeringen 
för alla frågor som rör forskning och innovation (sid 233). Inte 
heller inom Utbildningsdepartementet utgör ”innovation” ett 
separat policyområde (sid 224). Det sägs också att samordningen 
verkar svag mellan de två departementen (sid 28). Den nationella 
innovationsstrategin utvecklades alltså av Näringsdepartementet, 
trots att Utbildningsdepartementet har samordningsansvaret för 
innovationsfrågor inom regeringen.

3. En helhetlig innovationspolitik
Offentliga åtgärder som samordnas för att påverka innovations-
processer, det vill säga en sammanhållen innovationspolitik, 
behöver utvecklas. Den måste beakta den mångfald av faktorer 
som tillsammans påverkar utvecklingen av nya produkter och 
nya processer. 

9 I OECD-rapporten sägs: ”Far from being a cross-cutting government issue, innovation 
policy is not even a strong field in the ministry.” (OECD, 2013: 224).
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Innovation handlar inte bara om grundforskning, som många 
tycks tro. Det handlar också om grundläggande utbildning, 
efterfrågefaktorer (som innovationsupphandling och kravställ-
ning), skapande av nya organisationer (till exempel stimulans 
av entreprenörskap eller bildande av policyorganisationer), 
interaktivt lärande mellan organisationer, framtagning av nya 
regelverk (till exempel för patent), kuvöser till stöd för helt nya 
företag och riskkapital för innovationer – för att nämna några 
av de mest centrala faktorerna. 

Det är viktigt att komma ihåg att staten i praktiken redan 
lägger stora resurser inom alla dessa områden, men åtgärderna 
är inte tillräckligt inriktade mot att stödja innovationsprocesser. 
Det är därför en fråga om att ”anpassa” eller ”vrida” dessa verk-
samheter så att de i högre grad stimulerar innovation.

För att påverka innovationssystemets sätt att fungera behövs en 
innovationspolitik som i ett sammanhang greppar alla de olika fak-
torer som påverkar innovationsprocesser. Jag kallar denna en hel
hetlig innovationspolitik. För att vara värd namnet måste en sådan 
samordnas med andra politikområden och i vissa fall ges högre pri-
oritet än andra områden – vilket ju uppenbarligen inte är fallet nu.

En helhetlig innovationspolitik ställer krav. Den ställer krav 
på förståelsen av innovationsprocesser, det vill säga på innova-
tionsforskningen. Den ställer krav på politisk vilja och politiskt 
mod att prioritera innovationspolitik framför andra politik-
områden, på kunskaper för att formulera en helhetlig innova-
tionspolitik, samt på politikens styrning och samordning. Dessa 
ämnen ska jag behandla i resten av kapitlet. 

En helhetlig innovationspolitik – varför, vad och hur?
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4. Från linjärt tänkande till innovationssystem
Låt mig först kort beröra innovationsteorins utveckling under 
de senaste decennierna.

När innovationsforskningen växte fram dominerade initialt 
den så kallade ”linjära modellen” i synen på innovationsproces-
ser. Den associeras med Vannevar Bush (Bush, 1945) och hans 
syn på organisationen av USA:s forskningssystem. Den linjära 
modellen baseras på antagandet att innovationer är tillämpad 
vetenskap. Den är ”linjär” för att processen ses som ett antal 
väldefinierade och på varandra följande stadier som innovatio-
ner antas genomgå. Dessa stadier är först grundforskning, till-
lämpad forskning och utveckling, senare utveckling av produk-
ter och processer och produktion och i slutet tillväxt och 
sysselsättning. 

Det var en utbudsstyrd syn (”a supply-push view”). Forsk-
ning leder dock inte automatiskt till innovationer, det vill säga 
till nya produkter och processer.10 Vetenskaplig kunskap räcker 
inte – den måste omvandlas till innovationer för att skapa till-
växt och sysselsättning. Forskning är bara en av de faktorer som 
påverkar innovationer. Den är inte alltid nödvändig och den är 
aldrig tillräcklig för att uppnå innovationsbaserad tillväxt och 
sysselsättning. Mer om detta senare.

När det gäller innovationsforskningen har den linjära synen 
under de senaste decennierna närmast helt ersatts av innovations-

10 Det visas till exempel av att Sverige är rankat som nummer 5 när det gäller att investera 
i FoU och innovation, men som nummer 12 när det gäller hur mycket innovationer som 
faktiskt kommer fram. (se Avsnitt 1).
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systemsansatsen. Den betonar interaktion och interaktivt läran-
de mellan organisationer; tänkandet är systemiskt11 i stället för 
linjärt.12 

En allmän definition av (nationella) innovationssystem inklu-
derar ”alla viktiga ekonomiska, sociala, politiska, organisatoriska, 
institutionella och andra faktorer som påverkar utvecklingen, 
spridningen och användningen av innovationer” (Edquist, 1997: 
3, 11–12; Edquist, 2005: 184).13 

Om alla faktorer som påverkar innovationsprocesser inte 
inkluderas i en definition, så måste man välja vilka potentiella 
faktorer som ska exkluderas – och varför. Detta är svårt, eftersom 
vi i dag inte systematiskt och i detalj känner till alla dessa deter-
minanter. Det tycks vådligt utesluta vissa potentiella determinan-
ter, eftersom dessa kan visa sig vara viktiga när våra kunskaper har 
ökat. För 35 år sedan hade det exempelvis varit naturligt att ute-
sluta interaktioner mellan organisationer som en bestämnings-
faktor för innovationsprocesser. Idag vet vi att dessa är mycket 
viktiga (Edquist, 1997: 14; Edquist, 2005: 183).

Huvudkomponenterna i innovationssystem anges ofta vara 
organisationer och institutioner. Interaktivt lärande var också 
en viktig beståndsdel hos begreppet nationellt innovations-
system från början (Lundvall, 1992b). Organisationer är formella 

11 Att tankegången är systemisk betyder att den försöker fånga att innovationsprocesser 
påverkas av en mängd faktorer, inklusive återkopplingsfaktorer i loopar (”feed-back 
loops”).

12 Pionjärerna inom utvecklingen av innovationssystemsansatsen, (Lundvall, 1992b) och 
(Nelson and Rosenberg, 1993), definierar båda nationella innovationssystem i termer av 
determinanter för, eller faktorer som påverkar, innovationsprocesser. Men de pekar ut olika 
slags determinanter som viktiga i sina definitioner. Lundvall skriver att ”produktionsstruk-
turen” och ”uppsättningen av institutioner” tillsammans definierar ett innovationssystem 
(Lundvall 1992b: 10). Nelson och Rosenberg pekar ut organisationer som stödjer FoU, dvs 
de betonar de organisationer som stödjer skapandet och spridningen av kunskap som den 
viktigaste källan till innovationer (Nelson and Rosenberg 1993: 5, 9 -13). 

13 Detta preciseras nedan och i Appendix 1.

En helhetlig innovationspolitik – varför, vad och hur?



66

strukturer som är medvetet skapade och har ett explicit syfte. 
De är aktörer eller ”spelare”. Några exempel är företag, univer-
sitet och policyorganisationer. Institutioner är lagar, regler, för-
ordningar, rutiner och vanor. Det är en fråga om ”spelregler” 
eller regelverk.14 Viktiga institutioner inom innovationsområ-
det är patentlagar, lagar och regler som styr relationerna mellan 
företag och universitet, regler som styr godkännande av läkeme-
del, etcetera.15 

Inom innovationsforskningen ägnades länge mest uppmärk-
samhet åt komponenterna (organisationer och institutioner) i 
innovationssystemen. Mindre har sagts om vad som händer i 
systemen och hur de förändras. 

På en allmän nivå är innovationssystemens huvudsakliga roll 
att driva fram innovationsprocesser, det vill säga att utveckla 
och sprida innovationer. Vad vi kan kalla aktiviteter i innova-
tionssystem är det som påverkar utvecklingen och spridningen 
av innovationer. Ett exempel på en sådan aktivitet är forskning 
och utveckling (FoU) som ett medel att utveckla samhälleligt 
relevant kunskap som kan utgöra basen för innovationer. Ett 
annat är finansieringen av kommersialiseringen av sådan kun-
skap, det vill säga omvandling av forskningsresultat och annan 
kunskap till innovationer och deras spridning. 

Jag tror att en betoning av aktiviteterna inom innovations-
system blir av avgörande betydelse för utvecklingen av såväl 

14 Att på detta sätt skilja mellan organisationer och institutioner bryter delvis mot vardag-
ligt språkbruk. Det är dock nödvändigt för att man ska kunna förstå relationerna dem 
emellan. Ofta blandas de ihop, till exempel på svenska Wikipedia, där den första bety-
delsen av ”institution” är ”organisation”. Naturligtvis finns regelverk både utanför och 
innanför organisationer. Se Edquist and Johnson, 1997.

15 Dessa begrepp diskuteras i (Edquist and Johnson, 1997). För (Nelson and Rosenberg, 
1993) är ”institutioner” detsamma som olika slags ”organisationer” (”spelare”), medan 
termen ”institution” huvudsakligen betyder ”spelregler” för (Lundvall, 1992b). Termen 
”institution” används alltså i olika betydelser i litteraturen.
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innovationsteori som innovationspolitik framöver. Det är också 
genom att påverka dessa bestämningsfaktorer som företag och 
offentliga myndigheter kan påverka innovationsprocesser 
genom sina strategier och ”policies”.

I Appendix 1 presenterar jag därför en hypotetisk lista på de 
tio aktiviteter (orsaker till eller determinanter för innovations-
processer) som jag anser vara viktiga i innovationssystem. 
Aktiviteterna är inte rangordnade efter betydelse, utan klassi-
ficerade som: 
(A) kunskapselement som utgör en bas för innovations-

processer, (till exempel forskning), 
(B) efterfrågefaktorer, (till exempel innovationsupphandling), 
(C) skapandet av komponenter i innovationssystem och rela-

tioner dem emellan, (till exempel entreprenörskap), och 
(D) stödtjänster till innoverande företag, (till exempel finan-

siering av innovationer). (Se Appendix 1.)

Denna lista över aktiviteter (de kallas också ibland funktioner16) 
är preliminär, hypotetisk och en av flera. Den kommer att revi-
deras när våra kunskaper om innovationsprocesser och deras 
determinanter ökar. Detta hindrar dock inte att den kan använ-
das som ”checklista” och ”vägvisare” för att diskutera de fakto-
rer som (sannolikt) påverkar innovationsprocesser. Detta är vik-
tigt, eftersom innovationsprocesser är väldigt komplexa och 
påverkas av en mängd olika faktorer (multikausalitet). Listan är 
bland annat ett sätt att undvika monokausalitet, det vill säga en 
alltför stark betoning av någon enstaka aktivitet (det må vara 

16 Se t ex (Bergek et al, 2008).
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forskning eller finansiering) och en negligering av andra – när 
man väljer innovationspolitiska instrument.17 

Aktiviteterna genomförs av organisationer i innovationssyste-
men och dessa är i allmänhet både privata och offentliga när det 
gäller de flesta aktiviteter. Som exempel kan nämnas att FoU finan-
sieras och utförs av såväl offentliga organisationer (universitet, 
offentliga forskningsinstitut) som privata (företag) i alla innova-
tionssystem. Det gäller också utbildning (även om balansen mellan 
privat och offentligt här varierar i hög grad mellan olika (nationel-
la) innovationssystem. De delar av de olika aktiviteterna som utförs 
av offentliga organisationer utgör innovationspolitik (”policy”). 

Det är viktigt att påpeka att offentlig innovationspolitik inte 
utgör en av aktiviteterna. Skälet är helt enkelt att innovations-
politik är en del av alla de tio aktiviteterna. En del av varje akti-
vitet utförs av offentliga organisationer, vilket är innovationspo-
litik (se definitionen i avsnitt 2). 

Den version av innovationssystemsansatsen som jag har pre-
senterat här är mycket bredare än andra varianter. Den inklude-
rar alla determinanter för innovationsprocesser (samt innova-
tionerna själva) i definitionen av innovationssystem. En sådan 
syn är fruktbar eller till och med nödvändig för att en helhetlig 
innovationspolitik ska kunna formuleras och implementeras. 
Den helhetliga innovationspolitiken ställer alltså krav på förstå-
else och kunskap, bland annat på teori.

Att tillhandahålla FoU-resultat dominerar den linjära synen. 
Den andra extremen är en genuint helhetlig innovationspolitik. 

17 I själva verket kan flera instrument behöva användas för var och en av de tio akiviteterna 
i innovationssystemet, dvs det kan vara fråga att välja mellan – och kombinera – tjogtals 
instrument (Borras and Edquist, 2013).
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En helhetlig innovationspolitik definieras här som en politik som 
integrerar alla de offentliga åtgärder som påverkar eller kan påverka 
innovationsprocesser, till exempel genom att beakta alla de tio akti
viteterna i Appendix 1 på ett koordinerat sätt.

Jag vill betona att en helhetlig innovationspolitik handlar om 
vad som påverkar innovationsprocesser och om innovationspo-
litiska medel. Som sådan säger den inget om innovationspoliti-
kens mål. Dessa måste specificeras separat. Detta sker i en poli-
tisk process. Målen kan vara ekonomiska (tillväxt sysselsättning, 
konkurrenskraft, etcetera), miljömässiga, sociala, hälsorelaterade, 
försvarsrelaterade, etcetera. Innovationspolitikens mål har med 
innovationernas konsekvenser att göra. Politiker är egentligen inte 
intresserade av innovationer som sådana, men av deras effekter. 

5. Innovationspolitiken på efterkälken
Innovationssystemsansatsen har spridits oerhört snabbt och 
används nu allmänt i akademiska sammanhang. 18 Den har helt 
ersatt den linjära synen inom innovationsforskningen.

Innovationssystemsansatsen används också i policysammanhang 
– av regionala organisationer, nationella regeringar och myndigheter 
samt av internationella organisationer som OECD, EU, UNCTAD, 
UNIDO, etcetera. Denna snabba spridning förklaras av de styrkor 
och fördelar som ansatsen är förknippad med (Edquist, 2005: 184). 

På senare år har innovationspolitik i ökande grad diskuterats 
i termer av ”broad-based innovation policies”, ”a demand-pull 
view” och ”demand-oriented policy instruments”. Exempel på 

18 I juni 2013 fick man följande antal träffar på Google: ”System of Innovation”: 1 290 000 
träffar ”National Innovation System”: 1 910 000 träffar. Detta är mycket stora antal för 
vetenskapliga ansatser. Vinnova står för Verket för innovationssystem (The Swedish 
Governmental Agency for Innovation Systems) och har alltså tagit sitt namn från denna 
vetenskapliga ansats.
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sådana instrument är innovationsupphandling (Public Procure-
ment for Innovation – PPI) och förkommersiell upphandling 
(Pre-Commercial Procurement – PCP) (Edquist and Zabala, 
2012). Dessa instrument rekommenderas av EU-kommis-
sionen, men har trots detta inte fått någon stor omfattning i 
medlemsländerna. Användningen av vissa slag av innovations-
upphandling har dock en stor potential (Edquist, 2014).

Låt mig visa på denna potential med hjälp av ett exempel. 
600–800 miljarder kronor används exempelvis varje år i Sverige 
till reguljär offentlig upphandling av existerande varor och 
tjänster. En del av dessa resurser skulle kunna användas till att 
beställa produkter som ännu inte finns, men som kan lösa sam-
hällsproblem eller tillfredsställa behov om de utvecklas. Detta 
kallas innovationsupphandling.19 Om tio procent av den regul-
jära offentliga upphandlingen kan omvandlas till innovations-
upphandling, så innebär det att ungefär 70 miljarder kronor 
per år används för att befordra innovationsprocesser. I samman-
hanget kan nämnas att den totala svenska offentliga forsknings-
budgeten är 35 miljarder kronor per år.20

Ovan pekade jag på spirande förändringar i riktning mot 
något som kan bli en ”helhetlig innovationspolitik”. Men 
användningen i policysammanhang av innovationssystemsan-
satsen är till stor del en läpparnas bekännelse; den används 
huvudsakligen till namnet. Innehållet i innovationspolitiken 
domineras fortfarande av den linjära modellen.

19 Exempel var när Televerket beställde världens första elektroniska telefonväxel (AXE), när 
Vattenfall beställde ett icke existerande system för överföring av elektricitet på 400 000 
volt, samt när Statens Järnvägar beställde det lutande höghastighetståget X2000. Se 
(Edquist, 2014) för en genomgång av möjlig heter och hinder när det gäller olika slag av 
innovationsupphandling.

20 Detta är ett exempel på vad jag, i avsnitt 3, menade med att ”anpassa” eller ”vrida” exi-
sterande offentliga utgifter till att också i högre grad stödja innovationsprocesser.

Charles Edquist 



71

En helhetlig innovationspolitik uppnår man inte om man 
bara fördubblar innovationsmyndigheten Vinnovas budget – 
som OECD-rapporten föreslår (OECD 2013: 29). Problemet 
med Vinnovas mandat från regeringen är att myndigheten 
huvudsakligen ska använda forskning till att stimulera innova-
tioner. Regeringen borde i stället ombilda Vinnovas verksamhet 
till att systematiskt inriktas mot alla de faktorer som påverkar 
innovationsprocesser, med åtföljande budgetförstärkning. 
Vinnova borde alltså arbeta med ett helhetligt perspektiv på 
innovationspolitiken.

”Men svensk innovationspolitik är inte  
samordnad samt har låg status och prioritet.”

Regionalpolitiken, utbildningspolitiken, infrastrukturpoliti-
ken, forskningspolitiken, upphandlingspolitiken, försvarspoli-
tiken, med flera områden skulle också kunna användas till att i 
högre grad även stödja innovationer. Sådana anpassningar skul-
le kunna ge stora effekter på tillväxt, sysselsättning, miljö och 
hälsa – utan att kräva ytterligare offentliga ekonomiska resurser. 

Men som vi såg i avsnitt 2 är svensk innovationspolitik inte 
samordnad samt har låg status och prioritet.

Trots framstegen på innovationsteorins område är den linjära 
synen alltså mycket mer dominerande inom den praktiska 
inno vationspolitiken i exempelvis Sverige, än inom innova-
tionsforskningen.

Detta gäller dock inte enbart Sverige. På EU-kommissionens 
uppdrag har jag skickat ut en enkät till 23 medlemsländer 
(varav 19 svarade). Därefter hölls en konferens i Bryssel den 20 
mars 2014. 16 av de svarande länderna (inklusive Sverige) 
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(d.v.s. 84 %) uppgav att de strävar efter att utveckla en mer hel-
hetlig innovationspolitik. Men bara 4 länder (21 %) använder 
innovationspolitiska instrument som verkar från efterfråge-
sidan i nämnvärd grad (Edquist 2014b; publiceras i maj).

Skälet till att den linjära synen fortfarande dominerar inom 
politiken måste sökas inom den politiska sfären. Administratö-
rer (”policy-makare”) inom innovationspolitiska myndigheter 
har ofta, liksom innovationsforskarna, en systemisk syn. Där-
med är problemet sannolikt att de inte får genomslag för denna 
syn bland politikerna, på grund av bristande kunskap eller 
annorlunda prioriteringar. Finansdepartement är exempelvis 
ofta inte särskilt engagerade vad gäller innovationspolitik, trots 
att innovationer är en huvudkälla till långsiktig tillväxt.

6. Styrning och samordning för en helhetlig 
innovationspolitik
De innovationspolitiska åtgärder som offentliga organisationer 
ska genomföra måste också samordnas. Det ställer krav som det 
svenska systemet inte för närvarande kan uppfylla (se avsnitt 2). 
Det behövs helt enkelt förändringar i det politiska systemet för 
att man ska kunna börja bedriva en helhetlig innovationspoli-
tik, det vill säga fortsätta den spirande förändring i denna rikt-
ning som (kanske) pågår.

För det första måste någon enhet i det politiska och administ-
rativa systemet vara ansvarig för att utforma och utveckla den 
helhetliga politiken. Denna utformning måste baseras på en 
kontinuerlig empirisk analys av det aktuella innovationssyste-
met för att identifiera de problem som ska åtgärdas och orsakerna 
till dessa. Detta måste ske genom jämförelser med andra inno-
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vationssystem.21 Utformningen måste också inkludera identi-
fieringen av de instrument eller medel som ska användas av de 
offentliga organisationerna för att genomföra politiken.

För det andra krävs en samordning av de olika åtgärder som 
sammantaget utgör den helhetliga innovationspolitiken. Ett 
större antal instrument behöver (sannolikt) användas än vad 
som är fallet i den nuvarande innovationspolitiken. För att und-
vika fragmentering och att olika verktyg kan motverka varandra, 
så kräver detta samordning mellan instrumenten.

För det tredje så innebär detta att politikområdet ”innova-
tionspolitik” måste ges en högre prioritet än andra politikområ-
den. Detta kan ske genom att området innovationspolitik pla-
ceras högre i ”hierarkin” av politikområden. Organiseringen av 
forsknings- och innovationspolitiken varierar i hög grad mellan 
länder. Några exempel är följande. I Finland finns ett Forsk-
nings- och innovationspolitiskt råd med statsminstern som 
ordförande. I Japan finns också ett koordinerande råd. I Frank-
rike finns en minister för små- och medelstora företag, innova-
tion och den digitala ekonomin. 

I Sverige koordineras forsknings- och innovationspolitik av 
utbildningsministern. Den mest centrala innovationspolitiska 
myndigheten (Vinnova) är dock placerad under Näringsdeparte-
mentet. OECD-rapporten om svensk innovationspolitik (OECD, 
2013: 29) föreslår att ett innovationspolitiskt råd inrättas i Sverige. 
Detta föreslogs också av Stefan Löfvén 2012. Ett sådant råd, 
med statsministern som ordförande, skulle kunna vara ett sätt 
att ge innovationspolitiken en högre status och prioritet än den 

21 Detta beror på att begreppet optimalitet är irrelevant när det gäller innovationer och 
in novationssystem. Man kan alltså inte jämföra ett existerande system med ett ”opti-
malt” eller ”perfekt” system.
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har i dagens regeringsarbete – om rådet placeras i Statsrådsbe-
redningen. Det skulle göra det möjligt att utveckla en helhetlig 
innovationspolitik.22

Men frågan är hur ett sådant råd ska se ut, hur det ska vara 
uppbyggt och vilka mål det ska ha? Det bör inte bli som Finans-
politiska rådet som granskar (finans)politiken i efterhand. Vad 
som behövs är ett råd som kan identifiera de innovationspolitis-
ka problemen och deras orsaker och på denna grund peka på 
innovationspolitiska instrument. Målen (sysselsättning, till-
växt, miljö, etcetera) måste vara klara och relaterade till en kor-
rekt diagnos av hur situationen faktiskt ser ut vad gäller innova-
tionsverksamhet i Sverige. Som jag tidigare har nämnt måste 
detta bygga på återkommande analyser av innovationssystemet 
i ett jämförande perspektiv. Detta är en svår uppgift och kräver 
ett kansli. Rådet måste också ha tillräckligt med muskler för att 
genomföra den utformade innovationspolitiken – med hjälp av 
olika departement och myndigheter. Det är skälet till att Rådet 
bör placeras i Statrådsberedningen.

För det fjärde behöver man skilja ut forskningspolitiken från 
innovationspolitiken. Forskningspolitiken påverkar, naturligt-
vis i första hand forskning och är inte innovationspolitik i direkt 
mening, även om den påverkar innovationsprocesser på ett 
indirekt sätt. Forskning (inklusive forskningspolitik) är bara en 
av de tio determinanterna för innovationsprocesser. De andra 
nio är lika viktiga för innovationsprocesserna. En separation 
mellan forskningspolitik och innovationspolitik är dessutom 

22 Enligt den enkät som Edquist 2014b bygger på finns ett råd för innovations- och/eller 
forskningspolitik som är placerat ”ovanför” departementen, oftast med statsministern 
som ordförande, i 7 av 19 svarande EU-länder, dvs i 37 % av länderna.
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nödvändig för att man ska komma bort från den linjära synen.23 
Den kan också göra det lättare att förstå relationerna mellan de 
två politikområdena – och, senare, åter kombinera dem som 
delar av en mix av policyinstrument.

Appendix 1: Aktiviteter i ett innovationssystem
Följande aktiviteter kan förväntas vara viktiga i de flesta innova-
tionsprocesser:

A. Skapande av kunskapselement som utgör en bas för inno-
vationsprocesser
1. Forskning och utveckling (FoU) som skapar ny kunskap, 

huvudsakligen inom ingenjörsvetenskaper, medicin och 
naturvetenskaper.

2. Kompetensskapande (utbildning, skapande av human-
kapital, produktion och reproduktion av kunskaper 
och färdigheter, individuellt lärande) inom arbets-
kraften som kan användas inom FoU, innovations-
verksamhet och produktion.

B. Efterfrågefaktorer
3. Skapande av nya produktmarknader, till exempel genom 

innovationsupphandling. 
4. Uttryckande av kvalitetskrav från efterfrågesidan vad 

gäller nya produkter.

23 Det tål här att upprepas att det är Utbildningsdepartementet, det vill säga departementet 
för utbildning och forskning, som har det formella ansvaret för innovationspolitiken.
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C. Skapande av komponenter i innovationssystem och rela-
tioner dem emellan
5. Skapande och förändring av organisationer som behövs 

för att utveckla innovationer, till exempel stödjande av 
entreprenörskap för att skapa nya företag och intra-
prenörskap för att diversifiera existerande företag till 
nya produktområden, skapande av nya forskningsorga-
nisationer, policyorganisationer, etcetera.

6. Nätverkande över marknader och på andra sätt, inklu-
sive interaktivt lärande mellan organisationer som 
kan vara involverade i innovationsprocesser. Detta 
inbegriper att integrera nya kunskapselement som 
finns i olika sfärer av innovationssystemet och sådana 
som kommer utifrån (från andra system – geografiskt 
eller sektoriellt) med sådana kunskaper som redan 
finns inom de innoverande företagen inom systemet.

7. Att skapa och förändra institutioner – till exempel 
patentlagar, regler för godkännande av läkemedel, 
regler för säkerhet och miljö, FoU-investeringsruti-
ner, etcetera – som påverkar innoverande organisatio-
ner och innovationsprocesser genom att skapa incita-
ment eller utgöra hinder för innovationer.

D. Stödtjänster till innoverande företag
8. Inkubationsaktiviteter, till exempel tillhandahålla 

byggnader, administrativt stöd, etcetera för innove-
rande organisationer. 

9. Finansiering av innovationsprocesser och andra akti-
viteter som kan underlätta kommersialisering av kun-
skap.
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10. Tillhandahållande av konsulttjänster av betydelse för 
innovationsprocesser, till exempel gällande teknik-
överföring mellan universitet och företag, kommersi-
ell information, juridiska råd, etcetera.

Källa: Anpassad från Edquist 2005 och Edquist 2011.
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n i k l a s  e k d a l

Aldrig har så många haft så få  
innovationer att tacka för så 
mycket

”Det lär aldrig hända”, sade yrkesvägledaren på högstadiet när 
Markus ”Notch” Persson berättade att han ville bli dataspelsut-
vecklare.

Nu är skaparen av fenomenet Minecraft en hyllad miljardär 
– och symbol för den senaste vågen av svenska innovatörer. Det 
verkar löna sig bättre att spela, dricka läsk, äta kebab och vända 
på dygnet än att gå vattenkammad till Jan Björklunds skola.

Eller?
Minecraft har sålts i över 30 miljoner exemplar sedan det 

uppfanns 2009. Spelet har fler än 30 miljoner användare, som 
formar en global subkultur med egna umgängeskoder. Attrak-
tionen ligger i att bygga virtuella världar där man måste vara 
uppfinningsrik och social för att överleva, som i ett tvådimen-
sionellt Lego med extra allt.

Detta är väl essensen av begreppet innovation; visionärt tänk-
ande utanför etablerade strukturer, smart marknadsföring, pas-
sionerade medarbetare, konstant produktutveckling som förfi-
nar varan i växelverkan med konsumenterna, en lockande 
berättelse om varumärket och en grundidé med kraften att kid-
nappa målgruppens hjärnor på första försöket.
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”Nu måste du stänga av och lägga dig, det är skola i morgon”, 
säger mamma som är offentliganställd med 25 000 kronor i 
månadslön.

”Men jag lirar med en kille i Australien och en i Kalifornien. 
Jag ska bli som Notch när jag blir stor”, säger Junior och stjäl en 
stunds extra skärmtid på skolans bekostnad.

Kanske har han läst sin idols uppmaning på Twitter:
”Hey, you! Play more games! Now!” 

Både IT och klassikerna
Om svensk skola och svenska föräldrar verkligen vill förbereda 
barnen för 2020-talets globaliserade arbetsmarknad gäller det 
nog att bejaka både gränsöverskridande IT och klassiska ämnes-
kunskaper. Var så säker på att kineser, japaner och sydkoreaner 
kommer att göra det. 

I vår politiska och pedagogiska debatt har det ofta varit 
antingen-eller, som om plugg och kreativitet var varandras mot-
satser. Samtidigt har det funnits en sorglig brist på ämnen som 
kan förlösa Minecraft-generationens snoozande talanger: inno-
vation och entreprenörskap, kopplat till den informationstek-
niska verklighet som barnen lever i.

Leken, de sociala medierna och den vuxna ekonomins till-
växt håller på att glida samman, så att det ena inte går att skilja 
från det andra. Ny teknik tvingar oss att glömma allt vi visste 
om hur både industrijobb och tjänstejobb ser ut. Säkert måste 
vi också tänka nytt när det gäller den livslånga, fasta anställ-
ningen som certifikat på människovärdet och inträdesbiljett till 
trygghetssystem och bostadsmarknad.

Det är en skön ny värld. Allvarligt. Utan ironi.
Förebilderna i näringslivet är också nya. Men om man kikar 
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bakom bildskärmen har de förvånansvärt mycket gemensamt 
med svenska hjältar från förr.

Det är något som går igen.
Markus Persson och hans chefsutvecklare Jens Bergensten 

har figurerat på Time Magazines lista över världens hundra mäk-
tigaste personer. Persson förkroppsligar Minecraft på ett sätt 
som gett honom 1,3 miljoner följare på Twitter och en kultlik-
nande fanclub i cyberrymden. Han är känd som en flitig delta-
gare med skräddarsydda dataspel i internationella tävlingar och 
som en frihetens apostel på Internet.

”Living the Brand”, som de säger i USA. I så måtto kan man 
jämföra entreprenörerna i den virtuella generationen med till 
exempel Ingvar Kamprad.

IKEA:s grundare gav den snåla smålänningen ett ansikte. 
Hans legendariskt spartanska livsstil bidrog under decennier till 
företagets image som prispressare. Till och med hans gränslösa 
skatteplanering har väckt respekt i ett land där majoriteten tra-
ditionellt röstat på världens högsta skatter men gjort allt för att 
slippa betala dem.

Som entreprenör och innovatör är Ingvar Kamprad en felan-
de länk mellan den svenska industrialiseringens uppfinnare – 
Alfred Nobel, Gustaf de Laval, LM Ericsson med flera – och 
2000-talets datasnillen. Det som skiljer Kamprads IKEA från 
näringslivet före och efter hans storhetstid är att möbelimperiet 
i sådan utsträckning har haft ett politiskt fundament: folkhem-
met, bilismen, miljonprogrammets bostadsboom, långt driven 
inkomstutjämning och minimala skillnader i livsstil.

Framför allt har IKEA – i likhet med Stockholmsbörsens 
tyngsta bolag Hennes & Mauritz – en konsumentorienterad 
affärsidé. Grundarnas nytänkande gällde sådant som arbetsför-
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delning, lagerhållning, förpackning, montering, marknads-
föring och logistik, snarare än några banbrytande uppfinningar.

Inget ont om de framgångsrika familjerna Kamprad och 
Persson. De har skapat många jobb och ännu fler nöjda kunder 
som kunnat klä sig snyggt och inreda hemmet modernt för en 
billig peng. Men det var ingen slump att 1970- och 80-talens 
svenska företagssuccéer kretsade kring lågpriskonsumtion, 
Made in Långtbortistan, snarare än tekniska innovationer och 
inhemsk industri.

Särlingarnas era
Vi får de företag vi ber om. Det sena 1800-talets industriella 
underverk i Sverige skedde tack vare en näringsrik mix av 
offentligt och privat. Det var statens lånefinansierade utbygg-
nad av järnvägen som satte landet i rörelse. Det var protestan-
tismens bibelläsning och den gemensamma folkskolan som 
väckte en slumrande begåvningsreserv.

I denna miljö fanns trots fattigdomen ett stort svängrum för 
särlingar. Skatterna var låga, arbetsmoralen hög, äganderätten 
garanterad. Befolkningen växte så det knakade tack vare freden, 
vaccinet och potäterna, vilket innebar fler ingenjörer, fler hän-
der i produktionen, fler återvändande emigranter som snappa-
de upp idéer på andra sidan haven. Summan blev ett industri-
ellt arv som Sverige levde högt på i hundra år.

Men visst finns det några hack i kurvan. På 1930-talet hade vi 
den stora depressionen, med upphov i en amerikansk börsbubb-
la. På 1970-talet hade vi oljekrisen och en hemgjord strukturkris 
till följd av att politiken drevs för långt i socialistisk riktning.

”Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem 
ända hit. Sen ska de fyllas med varenda pamp, som stött oss så 
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starkt i våran kamp”, diktade finansminister Kjell-Olof Feldt i 
riksdagen 1983.

Socialdemokraterna hade i stort sett regerat sedan 1932, höjt 
skatterna till max och byggt ut välfärdssektorn som offentligt 
monopol. Det enda av värde som återstod att socialisera var 
exportföretagen – det industriella blodomloppet från 1800-
talet, dopat av att Sverige undgick världskrigen och kunde sälja 
till ett sönderbombat Europa, sedan dopat av återkommande 
devalveringar som betydde rea på svenska varor.

Inte ens arbetarrörelsens egen finansminister kunde undgå 
att se vartåt det barkade. Löntagarfonder var knappast lösning-
en på 1980-talets problem, som Kjell-Olof Feldt mycket riktigt 
konstaterade i sitt anteckningsblock. Att låta företagen finansie-
ra sin egen överföring från privat till offentlig ägo hade snarast 
fungerat som vaccination mot entreprenörer.

Det är välkänt att en stor andel av de svenska industrijobben 
bygger på uppfinningar och företagsidéer från förrförra seklet. 
Även om det finns lysande undantag från regeln så har tillskot-
tet av nya bolag på Stockholmsbörsen varit tunt. Ekonomin 
surfade länge vidare av bara farten med hjälp av Volvo, SKF, 
Ericsson, Asea och några andra jättar, samtidigt som nyföreta-
gandet och resultaten i svensk skola pekade neråt.

På gott och ont har samhällsklimatet revolutionerats sedan 
1970-talet, då det var som mest suspekt att starta eget, och då 
höjden av entreprenörsanda uppnåddes i Björn Borgs dubbel-
fattade backhand eller Abbas harmonier.

Det bästa som kunde hända en framgångsrik svensk på den 
tiden, rent ekonomiskt, var tretton rätt på stryktipset och en 
skatteflykt till Monaco. Idag smäller det högre att återinvestera 
företagsvinster lokalt, gärna i något miljöprofilerat, snabbväxande 
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”gasellbolag” som sedan slår igenom internationellt. Skype- 
grundaren Niklas Zennström är en av dem som visar vägen.

Numera finns det knappt en politisk debatt som inte kretsar 
kring behovet av nya entreprenörer, och regelverk som kan upp-
muntra dem. Ifall allt prat om innovationer motsvarades av det 
faktiska näringslivsklimatet skulle vi varken ha arbetslöshet eller 
miljöproblem här i landet.

Verkligheten talar ett annat språk än valtalen. De briljanta 
företagsidéerna föds i många fall trots snarare än tack vare svensk 
skola, svenskt skattesystem, arbetsmarknadens parter, regionpoli-
tiken och det offentliga innovationsstödet. Inte heller storföreta-
gen, riskkapitalisterna, direktörerna eller styrelseproffsen känner 
alltid igen en innovation när de snubblar över den. Förnyelse 
innebär förändring, och förändring är jobbigt för alla.

I ständig rörelse
Det svenska dataspelsundret kan precis som musikundret se ut 
som en barnlek, men så är det bara i efterhand. Konkurrensen 
har varit mördande vid den digitala frontlinjen. För att slå ige-
nom måste man komma med något unikt, och för att ta sig till 
nästa nivå måste man vara i ständig rörelse.

Näst efter USA och Japan är Sverige världens tredje största 
producent på detta heta område. Förutom Minecraft står det 
Made in Sweden på internationella succéer som Battlefield, 
Candy Crush Saga, och Bubble Witch Saga. Branschen syssel-
sätter visserligen bara 3 000 personer i Stockholm, 85 procent 
män, men genomslaget är globalt, förädlingsvärdet enormt och 
kopplingarna till annan teknik och problemlösning många.

Speltillverkaren King.Com, som bland annat ligger bakom 
Candy Crush, har efter tio år ett beräknat marknadsvärde på 
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över 30 miljarder kronor. Bara hälften av dess anställda finns 
kvar i Sverige, men King.Com rankas i omröstningar som lan-
dets mest attraktiva arbetsgivare bland ungdomar.

När en sådan industri lyfter mot stjärnorna hänger Sverige 
gärna med. Nya utbildningar för spelmakare ordnas i varje 
buske. Politiker av alla kulörer gör anspråk på att ha upptäckt 
den hippa näringen först. Varje riskkapitalist med självbevarelse-
drift famlar efter en vacuumförpackad tolvåring som kan peka 
ut nästa spelsuccé.

”Hur river man hindren för unga  
människors drömmar?”

Musiktjänsten Spotify och datatelefonin Skype är andra blågu-
la innovationer som har erövrat världen under 2000-talet – och 
som bidragit till en svensk känsla av att ligga i utvecklingens 
framkant. Här finns något nytt att bygga på.

Frågan vi måste ställa oss är inte hur man krystar fram nästa 
Skype, Minecraft eller IKEA, för ingen kan veta hur framtidens 
önskemål och sammanhang ser ut.

Frågan är enklare, och lyder ungefär så här:
Hur river man hindren för unga människors drömmar?

Listan på saker som står i vägen för innovationer i det moderna 
Sverige är besvärande lång:

• En skola som varken ger tillräckliga baskunskaper – 
enligt skoningslösa internationella mätningar – eller lust 
till kreativa projekt.
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• Ett av världens högsta skattetryck, som trots alla omtala-
de jobbskatteavdrag bestraffar initiativ och företagande.

• En mental storföretagskultur där jättar som Wallen-
bergs och Bonniers präglar en proletariserad arbets-
marknad, med den politiska maktens bistånd.

• Välfärdssystem där anställning respektive arbetslöshet 
är normen, medan entreprenörer blir ett besvärligt 
undantag. ”Starta-eget-bidraget” symboliserar närmast 
den offentliga byråkratins dubbla budskap.

Välfärden en tillgång
Solidariskt finansierad välfärd är en god idé på många sätt. Social 
trygghet ökar utrymmet för innovationer. Men då måste sy  stemen 
utformas med den skapande individen som förebild, inte den 
passiva klienten.

Rätt utnyttjad och utformad är välfärdsstaten en av Sveriges 
stora konkurrensfördelar, inte minst i kontrast till fattigstugan 
som födde den första kullen industrialister på 1800-talet. Andra 
dolda tillgångar är tjejerna – överlägsna i skolan, allt synligare i 
direktionsrummen – och invandrarna.

Bara 57 procent av de utrikes födda jobbar, medan siffran för 
etniska svenskar är 82 procent. Här finns en källa till arbetskraft 
och idéer som slarvas bort på en stelbent arbetsmarknad.

Även kvinnor är underrepresenterade bland styrelseleda-
möter, företagsledare, entreprenörer och uppfinnare. Men inte 
så länge till.

Utan att vandra in i biologismens eller särartsfeminismens 
irrgångar kan man konstatera att mycket talar för kvinnorna i 
den moderna kunskapsekonomin. Rent statistiskt verkar kvin-
nor mindre fixerade vid sådant som exploderar, penetrerar, för-
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giftar och kör över – till förmån för exempelvis design, livsmedel, 
livsstil och välfärd. Med ett schysst betyg och lite social kompe-
tens kan man gå hur långt som helst på en sådan arbetsmark-
nad.

Oavsett könet på innovatören kan vi konstatera att hen i 
framtiden måste ha förmågan att lösa mer än ett problem sam-
tidigt, förmågan att greppa ett större sammanhang än det som 
råkar finnas precis framför ögonen.

Värderingarna viktigast
Innovation borde upphöjas till överordnat mål för det svenska 
samhället. Dels krävs innovationer för att lösa pressande pro-
blem, till exempel vad gäller miljö, hälsa och säkerhet. Dels går 
innovationer hand i hand med sysselsättning, glädje, gemen-
skap och mening.

I grunden är det en fråga om kultur. Den viktigaste råvaran 
av alla, viktigare än skog och malm, är värderingarna.

Idag skolas unga svenskar in i en huvudfåra av underhållning 
och masskonsumtion – alternativt sociala offerroller för alla 
dem som sviks av skolan, utan välutbildade föräldrar som kan 
täcka upp.

Proggikonerna Nationalteatern fångade den politiska attity-
den 1978, på skivan ”Barn av vår tid”:

”Jag vill inte vara arbetslös, när jag är så full av liv. Ge mig 
mitt liv. Ge mig mitt liv nu.”

Så låter ungdomsarbetslöshetens signaturmelodi. Jobb är 
något man förväntar sig att få färdigförpackat, som en rättighet, 
inte något man utför eller fixar själv.

Nu kan förstås inte alla vara entreprenörer samtidigt. Vem 
som helst kan inte bli en ny Nobel eller ”Notch”. Vad alla där-
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emot har rätt att begära är chansen att förverkliga sin potential. 
Chansen att se drömmar gå i uppfyllelse med hjälp av egna 
ansträngningar.

Att (åter-)skapa detta drivhus till samhälle, med bibehållen 
trygghet, är lättare sagt än gjort. Bidrag, vård, skola, omsorg, 
invandring och brottslighet lär även fortsättningsvis dominera 
den politiska dagordningen, och inte utan anledning.

Den vuxna medelklassens angelägenheter vinner oftast kam-
pen om utrymmet i en demokrati. För att få upp innovationer 
högre på listan krävs något annat än slitna, negativa argument 
som de här:

Utan växande företag kommer det inte in tillräckligt med 
pengar till statskassan (finansministern).

Utan innovationer får vi aldrig ner ungdomsarbetslösheten 
till acceptabla nivåer (arbetsmarknadsministern).

Utan nya tekniska lösningar för energiförsörjningen missar 
vi klimatmålen (miljöministern).

Utan uppfinningar som kommersialiseras kan inte svensk 
industri generera jobb och riskkapital (näringsministern).

Den röda tråden här är givetvis statsnyttan. Riktigt varför 
den enskilda individen ska slita häcken av sig med dessa välsig-
nade innovationer framgår sällan av politikernas tal.

Varför gick det så bra?

Vi måste vända på Anders Borg-perspektivet, och (åter-)upp-
täcka roten till det goda.

Vad var det egentligen som satte fart på 1800-talets svenska 
uppfinnare?

Hur var de funtade, männen som förvandlade en granskog 
till ett pulserande köpcentrum?
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Den mest berömde av dem alla blev i mogen ålder ombedd 
att sammanfatta sitt liv för en släktkrönika, och skrev följande:

”Alfred Nobel – ynkligt halvliv, borde ha kvävts av människo-
vänlig läkare, då han tjutande gjorde sitt inträde i livet. Största 
förtjänster: Att hålla naglarna rena och aldrig ligga någon till last. 
Största fel: Att sakna familj, glatt humör och god mage. Största 
och enda anspråk: Att ej bliva levande begraven. Största synd: Att 
ej dyrka Mammon. Betydande händelser i hans liv: Inga.”

Detta nedtecknat av en man som gjorde 355 banbrytande 
uppfinningar, inklusive storsäljarna tändhatten och dynamiten. 
En ofattbart mångsidig innovatör som vid livets slut donerade 
sin enorma förmögenhet till Nobelpriset – detta lockbete för 
forskningen som smäller högre än alla sprängmedel, världens 
yppersta exempel på mjuk makt.

Alfred Nobel verkar mest ha drivits av nyfikenhet och upp-
täckarlust. Han var en paradoxernas man:

Dåligt skolutbildad, men med ett sylvasst intellekt. Ständigt 
sjuklig, men med outtömlig energi. Generös mot vänner, men 
sur och tystlåten i stora sällskap. Realist och vetenskapsman, 
men också författare av högstämda pekoral. Uppfinnare av död-
liga granater och skapare av den svenska vapenindustrins kron-
juvel Bofors, men i grunden en fredsaktivist.

Med alla sina motsägelser har Alfred Nobel förblivit en psy-
kologisk gåta för eftervärlden. Grandios pessimist och optimist 
i samma kläder; kanske var det just därför han lyckades göra 
mänskligheten den största nytta.

Paradoxerna är utmärkande drag även hos en annan av de 
största entreprenörerna. Tretton år innan Alexander Graham 
Bell tog patent på telefonen kunde en värmländsk bondmora 
ringa sin tonårsson med hjälp av en urinblåsa från en gris, några 
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stift och en svagströmsledning. Ynglingen hette Lars Magnus 
Ericsson, och skulle bli förmögen och berömd på att stöpa om 
andras idéer i egen form.

Hans start i livet var också blygsam. Fem år i byskola, där han 
lärde sig läsa och skriva men inte så mycket mer. Samtiden har 
vittnat om en kantig och försagd pojke som tidigt miste sin 
pappa och tvingades söka jobb som dräng. Det tunga arbetet 
passade honom illa, och på de få lediga stunderna drömde han 
sig bort vid ritbordet.

Tjugo år gammal fotvandrade han 1866 till huvudstaden, 
men ingen ville anställa en bondgrabb utan betyg. För två kro-
nor i veckan fick han så småningom uppdraget att förbättra 
skyltarna på en telegrafverkstad, där han hungrigt slukade den 
senaste tekniken.

Medan andra söp sparade Ericsson pengarna, drack mjölk 
och åkte fjärde klass på tågen. Ett statligt stipendium förde 
honom några år ut i Europa på studieresa. Inspirationen från 
Bells telefon 1876 slog ner i en väl förberedd hjärna, som snart 
vidareutvecklade allt ifrån design till växlar med oslagbar kvali-
tetskänsla.

Redan 1886 hade det fattiga Stockholm världens mest omfat-
tande telefonnät med 4 800 abonnenter. Alla ville ha en appa-
rat. I dag har aktiebolaget Ericsson över 60 000 anställda i 140 
länder, endast överträffat i värde på Stockholmsbörsen av kläd-
jätten Hennes & Mauritz. 

Bara 54 år gammal drog sig telefonkungen LM Ericsson till-
baka, trött på arbetsledning, berömmelse och rikedom, för att i 
stället skapa ett mönsterjordbruk vid Mälaren. Hans banbry-
tande kommunikationsindustri fortsatte att växa. Den enda 
som inte lät sig imponeras var upphovsmannen själv.
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In i det sista avböjde han alla utmärkelser med ett standard-
svar på bredaste värmländska: ”Mannen är en bisak, verket 
huvudsak”. Och om någon ringde till hans gods så svarade han 
inte, utan föredrog livet ut att kommunicera med brev.

Nestorn, mentorn och pionjären bland svenska uppfinnare är 
en annan Ericsson, född 1803, med förnamnet John. Trots att 
han utvandrade västerut redan som ung blev denne ångkraftens 
tämjare och propellerns skapare en ikon bland alla som ville indu-
strialisera bondesamhället Sverige. Vår egen Leonardo da Vinci.

John Ericssons begåvning upptäcktes i tonåren, när han följ-
de med sin pappa ingenjören till mastodontprojektet Göta 
kanal. Där började John genast leverera smarta tekniska lös-
ningar och vetenskapliga snilleblixtar. Ett underbarn hade pre-
senterat sig.

Hans meritlista skulle bli lång som en fabriksskorsten, innan 
hundratusentals svenskar följde honom till den sista vilan i 
Filipstad 1890. Ericssons mest spektakulära succé var konstruk-
tionen av örlogsfartyget Monitor åt de amerikanska Nordstater-
na under inbördeskriget. I mars 1862 besegrade den Sydstater-
nas Merrimack, och bidrog därmed till slaveriets avskaffande 
och den amerikanska demokratins utveckling.

Vilka yttre förutsättningar gjorde då att 1800-talets innova-
törer kunde lyckas i denna formidabla, globala skala?

Tajming är uppenbarligen en faktor. Utan att alltid förstå det 
själva ingick uppfinnarna och entreprenörerna i dåtidens väldi-
ga industriella våg.

Utbildning och intryck från andra länder spelar roll, men om 
idéerna är tillräckligt originella räcker det med aldrig så lite 
bränsle. Samma sak kan sägas om startkapital, råvaror och infra-
struktur.
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Det går att göra ett akvarium av en fisksoppa – 1800-talets 
Sverige bevisade den saken. Om dåtidens svenskar klarade lyf-
tet från fattigdom, smuts och okunnighet till industri och väl-
färd, då kan alla klara det under rätt omständigheter.

Tradition och radikalism
Viktigast av allt är kanske samhällsklimatet. Näringsfrihet och 
en stabil rättsordning lägger grunden. Individen får blomma ut, 
men har samtidigt en trygghet och en hävstång i kollektivet;

”Jaget för laget”, som det heter i sportens värld. Dynamiken 
blir bäst när man balanserar mellan ytterligheterna:

Å ena sidan traditionen som förankrar – å andra sidan radi-
kalismen som frigör. Å ena sidan uppfostran – å andra sidan 
uppror. De svenska industripionjärerna var inga svärmors-
drömmar.

Samma gärningsmannaprofil stämmer in på många från 
denna epok: Krymplingen Jonas Wenström som blev kraftled-
ningarnas och ABB:s upphovsman. Smeden Carl Edvard 
Johansson, vars berömda måttsats möjliggjorde Fords löpande 
band och hela den moderna industrialismen. Äggförsäljaren 
Assar Gabrielsson, som vred om startnyckeln till Volvo.

Vad har dessa 1800-talshjältar gemensamt med 2000-talets 
svenska datasnillen?

Flera råkar vara värmlänningar och alla är män, men mycket 
pekar alltså på att det snart blir kvinnornas tur. Viktigare än 
könet och bakgrunden tycks vara personliga egenskaper som 
drivet, nyfikenheten, revanschlusten, kontaktnätet, synen på 
pengar som ett medel snarare än ett mål och – kanske framför 
allt – ödmjukheten.

Det bästa staten kan göra är att låta genierna hållas, fredade 
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från Jantelagens skattechocker och alltför närgångna byråkratis-
ka omsorger. Offentliga riskkapitalfonder är inte heller till 
mycket hjälp. Däremot kan stat och kommuner lyfta innova-
tion som ledstjärna i alla sina egna verksamheter och sin egen 
upphandling.

De viktigaste offentliga insatserna är politiskt otacksamma, 
eftersom de ger synliga resultat först på lång sikt. Upprustning-
en av svensk skola kan räknas hit, liksom arbetet för ökad mång-
fald i näringslivet.

Dynamiken i ekonomin fordrar en mix av unga och gamla 
företag, små och stora arbetsplatser. För att åstadkomma detta 
måste staten fixa skatter, regler och institutioner som är neutrala 
i förhållande till företagens storlek och form. Den svenska devi-
sen är tyvärr fortfarande att big is beautiful.

Dynamiken fordrar också växelverkan mellan offentligt och 
privat – särskilt i denna postindustriella tid när alltmer av 
arbetslivet kretsar kring välfärdstjänster. Hur höjer man kvali-
tén i vård, skola och omsorg, utan att det blir alltför orättvist? 

Regeringens eget innovationsråd, bestående av fem höga  
chefer inom offentlig förvaltning, har föreslagit rena rama system-
skiftet: 

”De senaste årens utveckling mot minskad tillit och ökad kon-
troll är kontraproduktiv”, konstaterar rådets slutbetänkande. 
Övervakning bör ersättas av lärande och reflektion. Bort med 
byråkratins stuprör och in med kunden/medborgaren i centrum.

Bra! Det enda som fattas är en regering som låter sina myn-
dighetschefer löpa i lösa tyglar, med chans att bli vårt samhälles 
nya hjältar. Att hitta så generösa politiker är inte det lättaste, 
när ideologiska etiketter säger så pass lite om partiernas syn på 
innovation.
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Sverige har en stolt historia när det gäller inrikespolitiskt 
samarbete i pressade lägen. Socialdemokraterna och Centern 
gjorde upp om 1930-talets krisbekämpning och om 1990-talets 
budgetsanering. Folkpartiet och Socialdemokraterna gjorde 
upp om skattereformen och pensionsreformen.

Innovationspolitiken i vidaste mening – inklusive utbild-
ning, välfärd, näringsliv, arbetsmarknad och förvaltning – form-
ligen skriker efter en blocköverskridande nystart. Låt oss göra 
Sverige till ett föredöme inom fler områden än dataspel.

När ska Annie Lööf och Stefan Löfvén ta en kopp kaffe ihop 
och diskutera den saken?

Niklas Ekdal är journalist och författare. Åren 2000–2009 arbetade han 

på Dagens Nyheter, mest som chef för ledarsidan. Åren 1990–1999 

hade han samma befattning på Expressen. Han har publicerat ett flertal 

böcker, både facklitteratur och skönlitteratur. Före karriären som poli-

tisk skribent var Niklas lokaltidningsreporter, FN-officer i Mellanöstern 

tre gånger och analytiker på Försvarsstaben. Vid studier i Linköping, 

Lund och Oxford läste han historia, litteraturvetenskap och statskun-

skap.
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k e n  f r a z i e r

Samverkan för förbättrad  
livskvalitet

Hur uppstår innovativa läkemedel?
Att ta fram innovativa läkemedel handlar i grund och botten 
om att ta avstamp i de allra senaste forskningsrönen, spjut-
spetskunskapen, och översätta den till medicinskt värdefulla 
produkter som är till nytta för patienterna. För att bli fram-
gångsrik kräver denna översättningsprocess ett starkt engage-
mang från alla parter inom hälso- och sjukvårdssektorns eko-
system, vilket även inkluderar politiska beslutsfattare, akade-
miska institutioner och läkemedelsföretag.

I den här processen spelar politiska beslut en avgörande 
roll. Rent konkret handlar läkemedelsinnovation om ett sam-
spel mellan vetenskap, hälso- och sjukvård och industri. Det 
är viktigt att förstå att de politiska ramverken är en förutsätt-
ning för att det ska vara möjligt att ta fram innovativa läkeme-
del och att styra processen så att samhällsintressen tillgodoses 
på bästa sätt.

Statliga investeringar i högre utbildning och grundforskning 
är mycket viktiga för att forskare ska kunna lösa den mänskliga 
biologins mysterier och därigenom förse innovatörer med den 
kunskap som behövs för att utveckla nya läkemedel. Exempelvis 
är den nuvarande utvecklingen av immunmodulerande läkeme-
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del inom cancerområdet ett resultat av de vetenskapliga framsteg 
om programmerad celldöd som gjordes i början av 1990-talet.

Offentliga investeringar skapar förutsättningar för ett funge-
rande hälso- och sjukvårdssystem som ger medborgarna tillgång 
till medicinsk behandling. Genom att säkerställa att patienter-
na snabbt har tillgång till nya innovativa läkemedel sänds en 
starkt positiv signal till de forskande företagen, som då fortsät-
ter att investera i forskning och utveckling (FoU).

Slutligen är det samhället som sätter upp de rättsliga, regula-
toriska och skattemässiga ramverk som gör det möjligt för en 
forskande industri att utvecklas och bli framgångsrik. Dessa 
ramverk innefattar immateriella rättigheter, tillgång till kapital 
på finansmarknaden och effektiva skattesystem.

Statsmakten har således det yttersta ansvaret för att skapa rätt 
förhållanden, det vill säga upprätthålla ett ”klimat” där läke-
medelsinnovation kan äga rum. Därutöver krävs för den faktiska 
utvecklingen av innovativa läkemedel att företag som MSD1 
gör betydande, riskfyllda och långsiktiga investeringar för att 
omvandla vetenskapliga genombrott till produkter som hjälper 
patienterna. Förutsatt att det funnits rätt förutsättningar och 
klimat har vi på MSD investerat och kommer att fortsätta att 
investera mycket stora summor i decennielånga FoU-program 
för att hitta lösningar inom de områden där det finns ett upp-
dämt behov av ny behandling. 

Under företagets hela historia har MSD konsekvent återinveste-
rat en betydande del av avkastningen i FoU-program. 2013 upp-
gick denna investering till 7,5 miljarder dollar2, vilket gör MSD till 

1 Företaget Merck & Co., Inc. har sitt huvudsäte i New Jersey i USA och är utanför USA 
och Kanada verksamt under namnet Merck Sharp & Dohme (”MSD”).

2 Merck & Co.:s finansiella resultat för kv 4 2013 och helåret 2013. http://bit.ly/1dq1WoC 
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ett av de ledande forskande företagen oavsett bransch.3 Investering-
ar i FoU utgör 17 procent av MSD:s omsättning, en andel som lig-
ger långt högre än för företag av samma storlek i andra industrisek-
torer. För att ge lite perspektiv kan nämnas att Apple investerade 
4,5 miljarder dollar i FoU under 2013, vilket motsvarade 3 procent 
av omsättningen, och Volkswagen 9,5 miljarder dollar, vilket mot-
svarade 5 procent av omsättningen (2012 års siffror).

Läkemedelsföretag kan även spela en viktig roll i upptäck-
ten av centrala biologiska mekanismer som kan leda till 
utveckling av nya läkemedel. Ett tillfälle då MSD spelade en 
sådan roll var i slutet av 1980-talet, då våra forskare upp-
täckte på vilket sätt enzymet hiv-proteas var avgörande för 
replikationscykeln hos hiv, och därigenom identifierade vad 
som visade sig vara ett centralt behandlingsmål i kampen 
mot hiv. Upptäckten gjordes allmänt tillgänglig genom 
publicering i den vetenskapliga litteraturen4 och något senare 
publicerade våra forskare även kristallstrukturen för proteaset.5 
Vi möjliggjorde på så sätt för forskare världen över att 
påskynda sökandet efter molekyler som hämmar aktiviteten 
hos detta enzym i mänskliga celler. Proteashämmare är idag 
ett av de basläkemedel som i kombination med andra läke-
medel används för att effektivt förhindra eller bromsa 
utveckling av aids.

3 2013 EU Industrial R&D Scoreboard http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html.  
4 “Active Human Immunodeficiency Virus Protease is Required for Viral Infectivity”, 

Kohl, N. E., Emini, E. A., Schleif, W. A., Davis, L. J., Heimbach, J. C., Dixon, R. A. F., 
Scolnick, E. M., and Sigal, I. S. (1988) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, 4686-4690. 
http://www.pnas.org/content/85/13/4686.abstract 

5 “Three-dimensional structure of aspartyl protease from human immunodeficiency virus 
HIV-1”, Manuel A. Navia, Paula M. D. Fitzgerald, Brian M. McKeever, Chih-Tai Leu, Jill C. 
Heimbach, Wayne K. Herber, Irving S. Sigal, Paul L. Darke & James P. Springer, Nature, 
337, 615 - 620 (1989). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2645523?dopt=Abstract 
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Samverkan för förbättrad livskvalitet
Vårt uppdrag på MSD är att upptäcka, utveckla och tillhanda-
hålla innovativa produkter och tjänster som räddar och förbätt-
rar liv över hela världen. Ända sedan starten har vi varit kända 
för vårt djupa och långtgående engagemang för innovativ forsk-
ning och utveckling.

Vi anser att fortlöpande innovation är avgörande för alla oss 
som verkar inom den globala hälsovårdssektorns ekosystem, ett 
system som är inriktat på att förbättra hälsan för individer och 
samhällen samtidigt som det skapar förutsättningar för kost-
nadsbesparingar.

I många fall är innovation inom läkemedelsindustrin verkli-
gen en fråga om ”uppfinningar”. I dessa fall handlar det om att 
skapa helt nya molekyler eller nya unika angreppssätt. Ett slåen-
de exempel finns på vaccinområdet. Under de 120 år företaget 
funnits har MSD haft förmånen att ha många ytterst kunniga 
och framgångsrika ledare och forskare. En av dessa var Dr. 
Maurice Hilleman, en mikrobiolog som arbetade på företaget 
under åren 1957–1984.

Dr. Hilleman och hans forskarlag upptäckte vaccin mot pås-
sjuka, mässling, vattkoppor, hepatit B, lunginflammation och 
flera andra sjukdomar.6 Han fick den amerikanska utmärkelsen 
”National Medal of Science” och ett livslångt erkännande (life-
time achievement recognition) för sina banbrytande insatser från 
WHO. I hans dödsruna i New York Times citerades två medicin-
ska förgrundsgestalter som hävdade att Dr. Hilleman förmodli-
gen räddat fler liv än någon annan forskare under 1900-talet.7 

6 Läs mer på http://www.hillemanlabs.org/about-us.aspx?mpgid=2&pgid=10 
7 “Maurice Hilleman, Master in Creating Vaccines, Dies at 85”, Lawrence K. Altman, 

New York Times, 12 april, 2005 . http://nyti.ms/1hZSGx4 och dödsrunan på http://nyti.
ms/1hZSHRz  
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Vaccin är verkligen en av de största framgångarna under de 
senaste två hundra åren och en av de mest kostnadseffektiva 
insatserna för att förbättra folkhälsan. Vaccin minskar inte bara 
insjuknandet i allvarliga sjukdomar med risk för förödande 
bestående invaliditet, utan medför också besparingar för alla de 
som betalar för hälso- och sjukvård.

Enligt WHO bidrar vaccin till att förebygga över 30 vanliga 
infektioner, och uppskattningsvis räddas varje år två till tre mil-
joner liv i världen enbart genom vaccinering i barndomen.8

Framgångssagan om vaccin fortsätter även i nutid. På 1970-
talet formulerade Harald zur Hausen hypotesen om en kopp-
ling mellan livmoderhalscancer och humant papillomvirus 
(HPV), den vanligaste sexuellt överförda infektionen. Om 
denna hypotes kunde bekräftas skulle det öppna för möjlig-
heten att vaccinera och potentiellt förebygga cancer. Efter 20 
års arbete visade Harald zur Hausen att det finns en sådan 
koppling och år 2008 fick han Nobelpriset för sin forskning.9 
På 1990-talet lyckades Ian Frazer, då verksam vid University of 
Queensland, Australien, komma närmare ett vaccin genom att 
visa hur man kunde få virusliknande partiklar att likna skalet på 
HPV-viruset. Tack vare dessa grundläggande vetenskapliga 
framsteg kunde forskare på MSD utveckla det första vaccinet 
mot livmoderhalscancer.10

Med över 100 års erfarenhet inom vaccinforskning och pro-
duktion av vaccin är MSD ett av få företag som fortfarande 
ägnar sig åt detta komplicerade men mycket viktiga område.

8 “Immunization – Facts & Figures” UNICEF, april 2013. http://uni.cf/1nA0B6s 
9 Pressmeddelande från Nobelkommittén, 6 oktober, 2008. http://www.nobelprize.org/

nobel_prizes/medicine/laureates/2008/press.html 
10  Läs ”Historien om Gardasil” på http://www.innovation.org/index.cfm/StoriesofInnova-

tion/InnovatorStories/The_Story_of_Gardasil 
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Vi är fast beslutna att fortsätta bidra till att rädda och förbättra 
människors liv under många år framöver. För att kunna göra det 
måste vår verksamhet vara framgångsrik. I dessa mycket utma-
nande tider är vi måna om att samarbeta med olika länders 
regeringar och andra för att maximera både hälsoeffekterna och 
de ekonomiska möjligheterna för alla inblandade.

”Därför är god hälsa inte bara önskvärt 
utan även kostnadseffektivt.”

Ett viktigt perspektiv att ha i åtanke är att man genom att före-
bygga sjukdomar förbättrar livskvaliteten för individen samtidigt 
som det håller kostnaderna nere för dem som betalar. Därför är 
god hälsa inte bara önskvärt utan även kostnadseffektivt. I de fall 
sjukdom ändå uppkommer är viktigt att sätta in behandling så 
tidigt som möjligt för att minimera de negativa konsekvenserna 
av ohälsa. 

Med tanke på de utmaningar vi gemensamt står inför är det 
bara en sak som verkar säker. Innovation på alla fronter – från 
forskningslaboratorier till sjukhus, distributionsvägar och myn-
dighetsåtgärder – kommer att ha avgörande betydelse för att vi 
ska kunna nå våra gemensamma välfärdsmål. Nya läkemedel 
och nya idéer inom hälso- och sjukvårdssystemen kommer att 
vara nödvändiga för att bibehålla och förbättra hälsa och livs-
kvalitet.

Läkemedelsinnovation är ett brett och komplext område, 
och inom industrin finns många experter med olika synsätt. 
Min avsikt är inte att presentera några definitiva ståndpunkter 
utan att sammanfatta vår syn på läkemedelsinnovation och på 
hur samhället, genom att erbjuda en innovationsvänlig miljö, 
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kan fortsätta att dra nytta av de positiva effekter innovativa läke-
medel har på hälsan.

Hur bidrar läkemedelsinnovation till hälsa?
Läkemedelsinnovation är en livsfrämjande verksamhet. Under 
de senaste 60 åren har Europa tagit stora steg för att förbättra 
folkhälsan, vilket lett till en ökning av den förväntade livsläng-
den med 14–17 procent.11 Läkemedel har haft en avgörande 
roll i ökningen av livslängden genom att bidra till att möta flera 
stora utmaningar inom infektionssjukdomar, kroniska sjuk-
domar och, under senare år, cancer.12

Under alla cykler, såväl högkonjunkturer som lågkonjunktu-
rer, har läkemedelsföretagen fortsatt att utveckla nya läkemedel 
som förbättrar folkhälsan.13 Under de senaste 60 åren har det 
gett upphov till över 1 200 godkända innovativa läkemedel.14 

Till exempel har forskare på MSD sedan 1980-talet spelat en 
central roll i att lösa några gåtor och identifiera fler svagheter 
hos hiv, det virus som orsakar aids. Detta har lett till att en rad 
nya behandlingar har utvecklats som helt förändrat hiv/aids- 
patienters liv.

Inom området kroniska sjukdomar har MSD varit ledande i 
kampen mot hjärt-kärlsjukdomar. Ett exempel är godkännan-
det av lovastatin 1987 i USA, den första kolesterolsänkande sta-
tin som sänker LDL, det så kallade ”onda” kolesterolet. Vidare 
stod MSD bakom den epokgörande 4S-studien (Scandinavian 

11 United Nations: World Population Prospects – The 2010 Revision (2011).
12 Källa: Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing 

OECD and high-income countries, 2000–2009 (2012).
13 Ward DJ, Martino OI, Simpson S, et al. Decline in new drug launches: myth or reality? 

Retrospective observational study using 30 years of data from the UK. BMJ Open 2013.
14 Munos B, Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation, Nature Reviews Drug 

Discovery Volume 8, december 2009.

Samverkan för en förbättrad livskvalitet



104

Simvastatin Survival Study), publicerad i The Lancet 1994.15 
4S-studien visade att statinbehandling inte bara förebygger hjärt-
infarkt utan också minskar antalet dödsfall oberoende av orsak, 
vilket ledde till en revolution i hur läkare behandlar patienter 
som har förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

På samma sätt har våra forskare, efter att ha varit de första 
som utvecklade ett godkänt läkemedel för kronisk hepatit C år 
1991, under de senaste åren legat i frontlinjen när det gäller att 
utveckla nya innovativa behandlingar mot denna sjukdom – en 
potentiellt livshotande virusinfektion som kan leda till lever-
cancer eller leversvikt. Omkring 180 miljoner människor över 
världen lever med hepatit C, vilket är fem gånger fler än antalet 
personer med hiv.

MSD håller även på att utveckla en ny terapi mot cancer som 
för närvarande utvärderas i kliniska prövningar för behandling av 
patienter med spridd hudcancer (melanom) och andra tumörsjuk-
domar. I april 2013 klassificerades substansen som Breakthrough 
Therapy (genombrottsbehandling) av den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten (FDA) för behandling av avancerat melanom. 
Syftet med denna klassificering är att påskynda utveckling och 
granskning av utvalda läkemedelskandidater, för att därigenom 
minimera patienternas väntan på ny lovande behandling. 16

MSD är inte ensamt på detta område, men detta exempel vill 
visa hur ett forskningsbaserat företag som MSD hängivet arbe-
tar för att möta ouppfyllda medicinska behov och tillhandahål-
la behandlingslösningar för patienter, nu och i framtiden.

15  Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: 
Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S), The Lancet, Volume 344, Issue 8934, 
Pages 1383–1389, 19 november 1994.  http://www.thelancet.com/journals/lancet/artic-
le/PIIS0140-6736(94)90566-5/abstract 

16  Merck announces breakthrough therapy designation. BusinessWire, April 24, 2013. 
http://bit.ly/1cBRify   
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Vilka är utmaningarna just nu?
Att ta fram innovativa läkemedel har alltid varit en utmaning: 
att identifiera och producera kemiska och biologiska ämnen 
som ger en hälsoförbättrande biologisk effekt i människokrop-
pen är inte enkelt. I kampen mot de stora folksjukdomarna 
måste våra forskningsmål ligga i forskningsfronten. I jakten 
efter botemedel inom områden som sjukdomar i centrala nerv-
systemet (CNS), däribland Alzheimers sjukdom, står vi inför 
nyskapande forskning, extremt komplexa biologiska mekanis-
mer och mycket stora forskningsutmaningar.

Med så hög svårighetsgrad och risk följer extremt höga forsk-
ningskostnader, något som förstärks av de nödvändiga begräns-
ningar som finns i lagstiftning gällande godkännandet av nya 
läkemedel. Detta har lett till att kostnaden för att utveckla ett 
nytt läkemedel har ökat kontinuerligt under de senaste årtion-
dena. Enligt flera akademiska studier beräknas utvecklingskost-
naden nu uppgå till långt över en miljard dollar för varje ny 
substans.17

Våra forskningsinsatser sker inte i ett vakuum. De är i själva 
verket sammanlänkade med hälso- och sjukvårdssystemen i 
olika länder och huruvida det finns möjlighet att använda inno-
vativa läkemedel i den kliniska vardagen. Därför är idag en av 
de största utmaningarna för läkemedelsinnovation att vi står 
inför betydande ekonomiska utmaningar som äventyrar finan-
sieringen av en högkvalitativ hälso- och sjukvård på lång sikt.

17 Dessa uppskattningar varierar från 1,5 miljarder dollar till över 1,8 miljarder. Se till 
exempel J. Mestre-Ferrandiz, J. Sussex och A. Towse. “The R&D Cost of a New Medici-
ne.” London, UK: Office of Health Economics, 2012; S.M. Paul, et al. “How to Impro-
ve R&D Productivity: The Pharmaceutical Industry’s Grand Challenge.” Nature Reviews 
Drug Discovery 2010; 9: 203–214.
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Under flera decennier har hälso- och sjukvårdskostnaderna 
ökat snabbare än ekonomin som helhet (konsekvent med två 
procentenheter över BNP-tillväxten).18 Redan detta har varit 
alarmerande för de offentliga systemen, i synnerhet i Europa 
där 80 procent av hälso- och sjukvårdsutgifterna är offentligt 
finansierade.19 En ytterligare källa till oro är att våra hälso- och 
sjukvårdssystem står inför en epidemi av kroniska sjukdomar 
samtidigt som våra medborgare lever allt längre – något dessa 
system inte är utformade för.20 I Europa är utmaningen främst 
kroniska sjukdomar som hjärt/kärl-sjukdom, diabetes, lung-
sjukdomar och demenssjukdomar, som tillsammans ger upp-
hov till dramatiskt ökande årliga kostnader. Uppskattningsvis 
går cirka 75 procent av Europas sjukvårdsutgifter till kroniska 
sjukdomar, vilket motsvarar en kostnad på 700 miljarder euro 
per år.21

Allt detta sker dessutom i en tid av låg ekonomisk tillväxt, 
vilket påverkar de europeiska ländernas möjligheter till ökade 
intäkter i form av skattemedel.

Trots tidigare utfästelser att inte spara in på hälso- och sjuk-
vårdskostnaderna22 har många OECD-länder knappast haft 
något annat val än att skära i sjukvårdsbudgeten. 23 Om man tit-
tar närmare på var dessa nedskärningar har gjorts ser man att 
den första åtgärden under de senaste tio åren har varit att minska 

18  Hälsouppgifter från OECD på http://www.oecd.org/health/. 
19  OECD “Health at a Glance 2013”  http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm. 
20  WHO Europe på http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases. 
21 “Tackling chronic disease to extend healthy life years”, Economist Intelligence Unit, 

2012. http://bit.ly/1jRvm57 
22 “Health system priorities when money is tight”, OECD Health Ministerial 2010. http://

bit.ly/1jRsfdp  
23 “Health systems and the financial crisis” European Observatory of Health Systems and 

Policies, 2012 and the Health & Financial Crisis Monitor at http://www.hfcm.eu/. 
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läkemedelsutgifterna.24 Detta har varit den vanligaste taktiken 
såväl före, som under och efter finanskrisen. Även länder som 
inte varit lika hårt drabbade av lågkonjunkturen har infört olika 
åtgärder för att minska läkemedelskostnaderna.25 Samtidigt 
som läkemedlens genomsnittliga andel av den totala hälso- och 
sjukvårdsbudgeten i OECD-länderna fortfarande ligger på 
omkring 17 procent har besparingarna i läkemedelsbudgeten i 
ett stort antal av åtstramningspaketen i Europa varit betydligt 
större.26

I en så pressad miljö är de europeiska hälso- och sjukvårds-
systemens förmåga att tillgodogöra sig läkemedelsinnovation 
ifrågasatt, och därmed äventyras grunden för vår efterfrågebase-
rade FoU-modell.

Det finns flera kritiska frågor som måste hanteras för fortsatt 
framgång. En av de viktigaste gäller vilka åtgärder som kan 
bana väg för en förnyad överenskommelse mellan forskande 
läkemedelsföretag och de nationella hälso- och sjukvårdssyste-
men. Hur uppnår vi en överenskommelse som kan tillgodose 
att patienterna även i framtiden får tillgång till en livskraftig, 
forskande läkemedelsindustri? Svaren är vare sig givna eller 
enkla, och måste tas fram gemensamt. 

Allt bredare samarbete
På FoU-sidan har vår industri, trots ökande kostnader och större 
regulatoriska krav, konsekvent tagit fram fler och fler nya läkeme-
del (New Chemical Entity, NCE) under de senaste 40 åren  

24 “Austerity in Europe Puts Pressure on Drug Companies” New York Times, 23 februari, 
2012. http://nyti.ms/1lyJjIf 

25 Exempelvis införandet av AMNOG-reformen i Tyskland.
26 OECD “Health at a Glance 2013”, Chart 7.3.2 Average annual growth rates of health 

spending for selected functions, in real terms, OECD average, 2008 to 2011, page 159. 
http://bit.ly/1lyKpUg 
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(i genomsnitt över 25 nya läkemedel per år, ett genomsnitt som 
långsiktigt ökat) 27. Larmrapporterna i början av 2000-talet om 
att vår FoU-modell hade brutit samman byggde på en selektiv 
granskning av den nedåtgående perioden 1995–2005. Sedan 
dess har dessa farhågor kommit på skam i och med det höga 
antalet nya läkemedel som godkänts av FDA under senare år, 
däribland 39 nya läkemedel under 2012, en rekordhög siffra.28

Självklart finns en aspekt här att FoU-processen sker i cykler. 
Men en annan viktig förklaring är sannolikt de enorma 
ansträngningar som görs av de stora läkemedelsföretagen för att 
förnya sin FoU-process, vilket har öppnat vägen för satsningar 
på samarbeten.

Den här förändrade FoU-verksamheten med fokus på samar-
beten märks tydligt i pressmeddelanden från läkemedelsföreta-
gen på senare tid. Exempelvis undertecknade MSD tidigt år 
2014 tre olika avtal om kliniskt samarbete, med Amgen, Incyte 
och Pfizer, för att utvärdera nya kombinationsbehandlingar 
mot cancer. Dessa partnerskap hjälper oss att utforska effekten 
av vår nya immunonkologiska läkemedelskandidat (MK-3475, 
en PD-1-hämmare) vid behandling av flera olika cancerformer 
och på så sätt snabba på utvecklingen av nya möjliga behand-
lingsalternativ för cancerpatienter.29

Det mest anmärkningsvärda är att denna samarbetsanda nu 
tydligt vidgas utanför den privata sektorn.
De regulatoriska myndigheterna intar en alltmer aktiv roll i 

27 Ward DJ, Martino OI, Simpson S, et al. Decline in new drug launches: myth or reality? 
Retrospective observational study using 30 years of data from the UK. BMJ Open 2013.

28 “New Molecular Entity Approvals for 2012”, US Food & Drug Administration, sida 
senast uppdaterad den 15 januari 2014. http://1.usa.gov/1k9W3Ca  

29 http://www.mercknewsroom.com/news-release/oncology-newsroom/merck-enters-stra-
tegic-collaborations-amgen-incyte-and-pfizer-evaluat 
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utvecklingen av nya läkemedel genom att erbjuda tidigt stöd 
och rådgivning till företag. År 2007 lanserade FDA en ”critical 
path”-översyn för att få större förståelse för några av de utma-
ningar som forskande företag står inför när det gäller utveck-
lingen av innovativa läkemedel. Det har lett till att en rad 
offentlig-privata konsortier har skapats för att främja forskning 
som påskyndar givande FoU-satsningar.30

I samma anda lanserade FDA nyligen benämningen ”break-  
through therapy” (genombrottsbehandling), som syftar till att 
påskynda utvecklingen och granskningen av läkemedel för all-
varliga eller livshotande sjukdomar. 31 Man diskuterar om man 
ska införa ett liknande program i Storbritannien.32

I Europa har Europeiska kommissionen och den europeiska 
läkemedelsindustrin lanserat Innovative Medicines Initiative 
(IMI).33 Det är Europas största offentligt-privata initiativ med 
en startbudget på 3 miljarder euro. IMI har som mål att stimu-
lera läkemedelsinnovation genom att stödja projekt inom forsk-
ningssamarbete och bygga nätverk av experter från industrin 
och akademien.

För de produkter som godkänts ser vi också att det i ökande 
utsträckning tecknas ramavtal mellan nationella beslutsfattare 
och läkemedelsindustrin. Syftet med avtalen är att fastställa 
vägledande principer för att gemensamt följa och diskutera 
kostnaden för läkemedel för att hitta en god balans mellan 
patienters behov av att få tillgång till innovativ behandling, 

30 The FDA Critical Path Initiative and Its Influence on New Drug Development, Annual 
Review of Medicine, Vol. 59: 1-12 (February 2008) DOI: 10.1146/annurev.med. 
59.090506.155819

31 FDA FAQs on the breakthrough therapy designation http://1.usa.gov/1kZjJsJ  
32 Breakthrough Therapies in U.S. Spur U.K. in Similar Plan, Bloomberg January 22, 

2014.  http://bloom.bg/1c8FXIQ 
33 http://www.imi.europa.eu/ 
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befintliga budgetrestriktioner och de långa ledtiderna i utveck-
lingen av nya läkemedel.34

I syfte att främja den här typen av partnerskap tecknade den 
forskande industrin i Storbritannien två viktiga överenskom-
melser i januari 2014 för att stärka branschens samarbete med 
nationella institutioner.

Det första partnerskapsavtalet slöts mellan den brittiska 
branschorganisationen Association of the British Pharmaceuti-
cal Industry (ABPI) och National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE). Syftet med partnerskapet är att arbeta ”till-
sammans med öppenhet och insyn för att se till att den vägled-
ning och rådgivning avseende läkemedel som NICE tillhanda-
håller är evidensbaserad och bygger på transparenta, stabila och 
konsekventa processer utvecklade inom ett ramverk som fast-
ställts av regeringen”. Partnerskapsavtalet är viktigt på så sätt att 
NICE och ABPI slår fast sitt gemensamma intresse och ansvar 
när det gäller att ”främja innovation som gör det möjligt för 
den forskande läkemedelsindustrin att tillhandahålla nya och 
förbättrade läkemedel för den offentliga sjukvårdens (NHS) 
patienter”.

Det andra partnerskapsavtalet ingicks mellan ABPI och 
NHS England på uppdrag av kliniska referensgrupper (Clinical 
Reference Groups, ”CRGs”), som deltar i förordnandet av spe-
cialläkemedel inom NHS. 35

Överenskommelsen innehåller riktlinjer för vad läkemedels-
företag och kliniska referensgrupper kan förvänta sig av varandra. 
I riktlinjerna ingår att branschen tillsätter en ny grupp med upp-
gift att utveckla det strategiska partnerskapet, ge praktisk hjälp 

34 Aktuella exempel från Spanien (http://bit.ly/1kZmYAz) och Sverige (http://bit.ly/1c8mhVs). 
35 http://www.abpi.org.uk/our-work/library/industry/Pages/24012014.aspx 
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att identifiera områden i vården där kvalitets- och produktions-
effektivitet kan förbättras samt stödja införandet av behand-
lingsriktlinjer och nya läkemedel.

I Stockholm håller en infrastruktur på att skapas som kan 
öppna unika möjligheter att samla verklig data (Real World 
Data) om en hel befolknings hälsa, kunskap som rätt använd 
kan vägleda framtida behandling och som därmed kan bidra till 
mer hållbara modeller för att tillhandahålla hälso- och sjuk-
vård.36 Vi är övertygade om att en gemensam vision gör det 
möjligt att upprätta långsiktiga strategiska partnerskap gällande 
hela värdekedjan inom hälso- och sjukvården, partnerskap som 
gynnar alla parter på både kort och lång sikt. MSD ser med 
stort intresse på möjligheterna att medverka i detta arbete.

Använda verkliga data för snabbare 
och säkrare tillgång till behandling
I takt med att kostnaderna för DNA-screening minskar37 kom-
mer en betydligt större mängd patientspecifika data att inklu-
deras i den kliniska verksamheten. Samtidigt kommer ökning-
en av elektroniska patientjournaler och utbredningen av kon-
trollutrustning att skapa enorma mängder data som gör det 
möjligt att generera exakt och patientspecifik information, som 
i sin tur kan användas för att individualisera behandlingen för 
den enskilde patienten.

Tillgången till så stora mängder högkvalitativ data gör det 
möjligt att modernisera godkännandet av läkemedel och gå 
från en beslutsprocess som bygger på ett fullständigt godkän-
nande efter åratal av klinisk utveckling mot ett mer gradvist 

36  Stockholm Life, http://www.stockholm-life.se/en/
37  “The First $1000 Genome” Illumina January 14, 2014 press release. http://bit.ly/1eIsg1C 
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godkännande med pågående återkoppling från välidentifierade 
patientgrupper i klinisk vardag.

Genom att utnyttja data som skapats i den kliniska vardagen 
kommer hälso- och sjukvårdssystemen också att kontinuerligt 
kunna förbättra behandlingsriktlinjer och öka effektiviteten. 
För att visa på denna möjlighet har MSD tagit fram Evidence 
into PracticeTM, ett brittiskt program fokuserat på vård av dia-
betespatienter och individer med ökad risk för hjärt-kärlsjuk-
dom. Programmet möjliggör ett effektivt införande av nationel-
la riktlinjer i Storbritannien och erbjuder ett verktyg som 
hjälper kliniker med stratifiering av personer med ökad risk för 
hjärt-kärlsjukdom. Programmet har utvärderats vetenskapligt 
på pilotmottagningar och resultaten har publicerats i form av 
en fallstudie38 inom ramen för NHS program Quality, Innova-
tion, Productivity and Prevention.39 Cirka 2,5 miljoner patien-
ter i Storbritannien ingår numera i programmet.

Vad kan politiker göra?
Läkemedelsinnovation är ett långsiktigt arbete och politiker har 
en central roll när det gäller att möjliggöra detta arbete. Det 
behövs ett starkt och långsiktigt partnerskap mellan det offent-
liga och den forskande läkemedelsindustrin för att säkerställa 
att gällande regelverk möjliggör en lättare och snabbare process 
för utveckling och introduktion av nya läkemedel, till gagn för 
patienter, för hälso- och sjukvårdssystemen och för samhället.

Läkemedelsinnovation ger enorma fördelar, både för enskilda 
patienters hälsa och för folkhälsan. För att de löften om bättre 

38 “Reducing hospital admission rates for people with diabetes” NHS Greenwich. http://
bit.ly/1ga1tsm  

39 Quality, Innovation, Productivity and Prevention. http://www.evidence.nhs.uk/qipp 
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behandling som skapas vid den medicinska forskningsfronten 
ska kunna infrias, krävs ett förnyat samförstånd mellan läkeme-
delsföretag och samhälle, ett samförstånd som säkerställer att 
hälso- och sjukvårdssystemen har kapacitet att ta till sig innova-
tioner på läkemedelsområdet. Hittills har detta utgjort grunden 
för våra gemensamma framgångar och det är det som gjort oss 
framgångsrika tillsammans.

Kenneth (Ken) C. Frazier är styrelseordförande och Chief Executive Officer 

på Merck & Co., Inc., som utanför USA och Kanada är verksamma under 

namnet Merck Sharp & Dohme (MSD), ett ledande globalt hälso- och 

sjukvårdsföretag som bidrar till hälsa i världen. Företaget tillhanda-

håller receptbelagda och receptfria läkemedel, vaccin, biologiska läke-

medel samt veterinärmedicinska läkemedel. Vi levererar innovativa lös-

ningar inom hälsa och sjukvård till våra kunder och är verksamma i 

över 140 länder. Ken är fast övertygad om att innovation är den enda 

hållbara källan till långsiktigt värdeskapande för patienter, kunder och 

samarbetspartner i den moderna hälsovårdssektorns komplexa eko-

system. 
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g u s tav  f r i d o l i n

Innovation – en del av  
människans natur

Inledning
Sverige exporterar till Kina för nästan 40 miljarder kronor per år. 
Den största delen, 38 procent är maskiner och teknik. Det är en 
belysande siffra, eftersom den visar hur mycket ett land som för-
söker växa och utvecklas behöver kunskap och idéer. Det är också 
en belysande siffra eftersom den visar hur mycket ett avancerat 
industriland självt behöver av kunskap och idéer för att ha något 
att sälja till andra länder. Kina har ett handelsöverskott som mes-
tadels kommer från tillverkningsindustrin, men samtidigt har 
man ett underskott i betalningsbalansen för intellektuella rättig-
heter, royalty och licenser på 10 miljarder dollar om året.

Den fråga som Kinas brottas med är därför densamma som i 
Sverige: Hur skapar man förändringens rörelseenergi i ekono-
min? Hur går Kina från att vara ett land med tillverkningsindu-
stri med en förmåga att skapa nya produkter till att också vara 
ett land som producerar nya innovationer? Och hur ska Sverige 
göra för att fortsätta att vara ett land som är ledande på det 
området?

Vanligen hinner inte debatten med så mycket mer än det 
nödvändigaste. Vi miljöpartister brukar fokusera på behovet av 
att öka investeringarna i infrastruktur, energi och bostäder, att 
ge industrin långsiktiga spelregler som gör tydligt att det som är 
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långsiktigt nödvändigt också är kortsiktigt lönsamt, men också 
på sådant som att stärka växande företags forskning genom per-
sonaloptioner och ökad innovationsupphandling, att ge möjlig-
het för innovationer att industrialiseras genom offentliga inve-
steringar i test beds och demonstrationsanläggningar, att 
säkerställa en skola och högskola som både utbildar arbetskraft 
för dagens och framtidens näringsliv och forskar i samverkan 
med regionalt näringsliv.

Och allt det är viktigt, det är en politisk agenda vi står för, 
som återfinns i våra budgetförslag och som vi brinner av läng-
tan att få göra verklighet av. Men när jag nu har lite mer utrym-
me skulle jag ändå vilja unna mig lyxen att börja i en annan 
ände. Jag skulle vilja gräva lite djupare. För grunden för utveck-
ling är naturligtvis bredare än punktinsatser gällande forskning, 
skatter eller liknande. Det handlar om vår syn på utveckling. 

Vad Grekland lär oss
Ett av mänsklighetens mest populära teman för myter är den 
om guldåldern. Att det någonstans i forntiden skulle ha funnits 
en period då människan nådde särskilt högt i något avseende: 
kulturellt, andligt, tekniskt, mänskligt… Tanken på ett Atlantis 
som levt i fred, utveckling och välstånd för att sedan sjunka i 
havet fascinerar oss oerhört. För känslan av att något viktigt kan 
ha gått förlorat väcker hos oss också hoppet av att detta förlora-
de kan återerövras.

Atlantis fanns inte, men de känslor som myter som Atlantis 
väcker hos oss är helt äkta. Och de säger något om oss. Männi-
skan är det enda djur som förstår konceptet ”utveckling”, vi är 
skapta för insikten att det samhälle och de saker vi har omkring 
oss idag inte nödvändigtvis är desamma imorgon.
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Och historien lär oss också att vägen framåt inte är självklar. Vi 
blickar bakåt och inser att vi mycket riktigt vid många tillfällen har 
besuttit kunskap och samhällsstrukturer som har förlorats. Påsköns 
stumma statyer som blickar ut över havet, ruinstäder i Sydamerikas 
djungler och övergivna bevattningstunnlar i Afghanistan säger 
oss att kunskap kan förloras lika väl som den kan vinnas.

”Men sanningen är att det intellektuellt sett  
är ett av de vackraste föremål människan  

någonsin skapat.”

För nästan hundra år sedan, år 1900, hittade några dykare något 
på havets botten som skulle kunna beskrivas som världens för-
sta dator. Det var en över två tusen år gammal mekanism som 
blivit känd som antikytheramekanismen.

Det hela är kanske inte så imponerande för dagens betraktare: 
En samling kugghjul i en trälåda. Det ser lite ut som en gammal 
klocka. 

Men sanningen är att det intellektuellt sett är ett av de vack-
raste föremål människan någonsin skapat. Det är en maskin 
som flyttar tankearbete från människans hjärna till ett skapat 
föremål.

När kugghjulen vreds så visades hur de planeter och stjärnor 
som var kända av grekerna rör sig i förhållande till varandra. 
Det är inte en kulram som fordrar kunskap hos användaren. 
Den gör en beräkning utan hjälp. Vem som helst kunde vrida 
på kugghjulen. En katt hade kunnat sätta sin tass på vredet och 
maskinen hade ändå gjort samma beräkning av planeternas 
banor. Det revolutionerande i det konceptet kan inte överskat-
tas. Ordet ”genialt” räcker nästan inte till. 
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Maskinen är givetvis begränsad. Den gör en statisk beräk-
ning, det går inte att lägga in nya parametrar. Maskinens pro-
gram sitter bokstavligen gjutet i hårdvaran, i själva kugghjulen. 
Men det steg som mänskligheten en gång tog med antikythera-
mekanismen skulle man inte upprepa på tusen år. 

Saker som dessa är vad jag tänker på när jag blir ombedd att 
skriva om innovation. För hur fantastisk antikytheramekanis-
men än är så är det inte en innovation i den betydelse vi lägger 
i ordet. Det är faktiskt svårt för forskarna att hitta någon som 
helst praktisk användning för den. Den är ingen hjälp för navi-
gation, inte för handel, inte för jordbrukssäsonger. Möjligen 
använde grekerna den för undervisning i astronomi. 

Detta är innovationsdebattens grundläggande förutsättning, 
att inte ens den mest avancerade kunskap är en garanti för 
utveckling. Finns det någon fråga som därför kräver ett väldigt 
brett anslag så är det debatten om vad som gör att samhällen 
utvecklas och förnyar sig själva. 

För man kunde tänka sig att ett samhälle som det antika 
Grekland, som kunde skapa en så avancerad maskin som anti-
kytheramekanismen, skulle vara på väg mot en industriell revo-
lution. Men det inträffade ju inte. Grekerna skapade inget 
industrisamhälle. 

Man skulle då kunna invända att grekerna aldrig uppfann 
ångmaskinen, och att deras mekaniska färdigheter därför inte 
kom till sin rätt. Och det hade ju varit en bra invändning om 
det inte varit för att just en grek, Hero i Alexandria, uppfann 
den första kända ångmaskinen redan trehundra år före Kristus. 
Den utförde inget arbete, utan bevisade bara principen att man 
kan skapa mekanisk rörelse utan inblandning av muskelkraft. 
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Grekerna hade förstått den principen. Men åter igen: de tilläm-
pade den inte praktiskt. 

Men, kanske någon invänder, grekerna hade inte en ekono-
misk teori för arbetsdelning, specialisering och handel vilket ju 
är nödvändigt för att skapa en industriell revolution. Men fak-
tum är att de hade även en sådan. Xenofon visade att arbetsdelning 
är effektivt och att större ekonomier är effektivare än mindre  
eftersom de tillåter just specialisering.

Det är när vi kommer så här långt i betraktandet av det anti-
ka Grekland som betydelsen av ordet ”innovation” framstår i en 
sådan blixtbelysning. Innovationer är inte kunskapen eller 
insikten om hur världen fungerar eller om att saker går att göra 
på nya sätt. Innovationen är förmågan att använda sådana kun-
skaper och insikter i praktiken..

Det är detta som gör det antika Grekland så märkligt. Vi har 
ett land som skapade den första ångmaskinen, den första primiti-
va datorn och den första ekonomiska teorin för massproduktion, 
men som ändå inte kom i närheten av någon teknisk och indu-
striell revolution. Den grekiska högkulturen föddes i en värld där 
man färdades med hjälp av segelfartyg och hästar, och dog ut i en 
värld där man färdades med hjälp av segelfartyg och hästar.  

Därmed inte sagt att det inte förekom innovationer i Grek-
land, de utvecklade sin arkitektur, sin filosofi, sin statsapparat, 
sin krigskonst och bidrog på väldigt många andra områden 
under sin historia till sådant som fortfarande präglar oss, men 
deras kultur var inte inriktad på teknisk och ekonomisk utveck-
ling på det sätt som moderna samhällen är. 

Här finns en viktig läxa att lära. Historiskt sett har innovatio-
ner inte uppkommit ens i avancerade samhällen där incitamen-
ten jobbar emot dem. Det antika Grekland är ett slående exem-
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pel på ett vetenskapligt och tekniskt avancerat samhälle som 
trots sitt fantastiska kunskapssökande underpresterade i teknisk 
utveckling. 

Grekland visar oss att det behövs något mer än kunskap, 
pengar, begåvning och frihet för att skapa ekonomisk utveck-
ling. Det behövs också en vilja, en vision, en övertygelse om för-
ändringens nödvändighet för att idéer ska bli mer än fascine-
rande uppfinningar och borttappade möjligheter. 

Det är frågan om det ens räcker med att människor är över-
tygade om sin egen eller sitt företags förmåga för att skapa den 
rörelseenergi som förändrar och förnyar ett samhälle och dess 
ekonomi, det måste nog också finnas en djupt rotad övertygel-
se om samhällets och ekonomins förmåga, för att man verkligen 
ska kunna ta det steg som gör en begåvning till en entreprenör, 
industrialist och förnyare.

Jag, som i min rörelse fostrats i att debattera vad vi behöver 
göra för att möta klimat- och resursutmaningarna, är van vid 
att prata om samhället med ett perspektiv på femtio snarare än 
fem år. Jag tror att det är en utgångspunkt som inte bara är 
fruktbar i en diskussion om miljöfrågor, utan att den även är 
nyttig när man diskuterar ekonomi och utveckling.

Innovationerna och samhället
Frågan om innovationer sönderfaller i två delar. Det är dels den väl-
digt praktiska direkta sida som hör till den ekonomiska politikens 
område, dels den lite mer långsiktiga utvecklingsteoretiska sida 
som hör till politikens ideologiska och samhällsbyggande sida.

Vi måste utgå från människan när vi pratar om kreativitet, ska-
pande och byggande. Innovationer är den mest mänskliga av 
ekonomins manifestationer, det är en arbetsuppgift som inte kan 
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lämnas åt maskiner, rutiner eller scheman. Innovationer handlar 
om att tänka och agera på nya sätt, mänskligare än så blir det inte.

För människan tänker. Det är det vi gör. Tänkandet är vår 
stora biologiska fördel. Vi har usla tänder, vi är svaga, vi spring-
er inte särskilt fort, vi simmar än sämre, vi fryser när det blir 
kallt och vi har svårt att jobba hårt när det blir för varmt. Vi är 
inte ens särskilt bra på att klättra upp i träden och gömma oss. 
Vi är illa anpassade för fysiska prestationer, men vi har enorma 
hjärnor. Fiskar simmar, fåglar flyger och människor tänker. Att 
tänka är inte något vi gör för att vi gillar det, vi gör det för att 
det är vårt öde.

Det går därför inte att vara för eller emot innovationer som 
sådana. Det är nämligen en oskiljaktig del av människans natur 
att ständigt hitta på nya sätt att göra saker, nya sätt att utforma 
saker och nya saker att göra. Vi är människor och alltså ifråga-
sätter vi oss själva, vilket inget annat djur gör.

Så där har vi den första byggstenen till en innovationspolitik: 
Ett samhälle som är positivt till innovationer är ett samhälle 
som låter människan vara människa. Det är ett samhälle som 
låter henne utveckla sin nyfikenhet, som låter henne ifrågasätta 
och som låter henne finna nya lösningar på gamla problem.

Det är, kort sagt, demokratin som är innovationens bästa vän.
Och då pratar jag inte om det demokratiska styrelseskicket, 

utan om det demokratiska samhället. Det samhälle som lämnar 
människans integritet och autonomi orubbad. Det samhälle 
som låter henne tro på sig själv och sin förmåga. Och det är ett 
samhälle som låter henne sätta sina planer i verket och göra sina 
idéer till verklighet.

Samhällen som är ickedemokratiska är alltid påfallande lite 
innovativa. Det påpekas ofta att det gamla Grekland inte hade 
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behov av innovationer för att utveckla ekonomin eftersom man 
hade slavar som arbetskraft. Idag pekar man på Kinas under-
skott på demokrati som en begränsande faktor. Fler exempel 
råder det ingen brist på. Vi ser Nordkoreas härskare hyllas som 
varandes den enda person i hela landet som kan tänka. Landets 
ekonomi blir till ett spektakel när han åker runt och granskar 
maskiner, jordbruk och skolor och alltid framställs som den 
enda i landet som förstår sig på dessa ting. Och detsamma gäll-
de för det gamla feodala Ryssland som gick från att under träl-
dom hylla en tsar till att under träldom hylla ett parti.

Jämför dessa idétorkans jämmerdalar med den demokratiska 
världens utveckling och det är lätt att förstå att innovation hör ihop 
med mänsklig frihet och den enskilda människans möjligheter.

Och detta är en väldigt bred fråga. Ett samhälle som kan 
utvecklas är ett samhälle där det kan tänkas fritt. Det kräver fria 
universitet, det kräver fri kultur, det kräver fri press, det kräver 
ett fritt näringsliv och det kräver att alla människor får möjlig-
heten att lära sig och utvecklas. Det leder till slutsatser inte 
minst om vårt skolväsende, om vikten av att barn får leka och 
lära sig genom lek, om betydelsen av att elever får påverka sin 
skola och sin skolgång, och om sprängkraften i entreprenöriellt 
lärande.

Vi måste börja diskussionen i denna ände och inte i den rent 
ekonomiska änden. Det handlar inte enbart om företagsklimat 
eller enbart om forskning, frågan är bredare än så. Ekonomiska 
incitament hjälper knappt det samhälle som inte har den insti-
tutionella ramen för att möjliggöra kreativitet. Sovjetunionen 
lade extremt stora resurser på forskning och utbildning, men 
där fanns vare sig personlig frihet eller några entreprenörer för 
att omsätta resultaten i praktisk handling. Och feodala och fat-
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tiga länder med en liten rik elit och en stor outbildad befolk-
ning har vare sig marknader eller utbildat folk nog att skapa kli-
mat för innovationer.

Här har vi alltså en andra byggsten för en innovationspolitik: 
Utbildningssystemet och de sociala skyddsnäten måste vara 
robusta. De fyra samhälleliga tankesmedjorna universitet, press, 
kultur och näringsliv måste samtliga fungera och vara välmåen-
de. Det handlar alltså inte om skolans eller kulturens värde i sig, 
som naturligtvis är omätbart stort, utan om att de också har ett 
oändligt värde för utveckling. 

Samhället måste klara av att vara självreflekterande för att 
klara av att vara framåtsträvande. Vi måste klara av att diskute-
ra idéer på ett brett sätt. Det handlar lika mycket om att ha en 
fungerande grundforskning och duktiga ingenjörer som att ha 
människor som klarar av att bemästra form, funktion, färg, 
rörelse, ljud och kommunikation. Många innovationer de 
senaste decennierna har handlat om gränssnittet mellan männi-
ska och maskin, och där har kultursektorn varit en outtröttlig 
idéspruta. Jag tröttnar aldrig på att nämna Applegrundaren 
Steve Jobs exempel i ett tal till studenterna vid Stanford, att led-
trådarna till det användarvänliga gränssnittet som blev Apples 
bidrag till IT-revolutionen hade han funnit år tidigare i en till 
synes onyttig universitetskurs i kalligrafi.

Detta för oss över till den mer direkta frågan om hur innovatio-
ner uppkommer, vad som är deras omedelbara ursprung och hur 
man gynnar eller missgynnar dem. Och då närmar vi oss politiken. 

Jag fruktar att den nuvarande regeringens politik inte i någon 
direkt mening har gynnat uppkomsten av de innovationer vi 
behöver för framtiden. Den incitamentsstruktur som regering-
en skapat och prioriterat har varit helt inriktad på individens 
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vilja att arbeta och på individens personliga konsumtion. I den 
senaste budgeten var 62 procent av reformutrymmet inriktat på 
skattesänkningar, och så har det sett ut under hela Alliansens tid 
vid makten. Alliansens projekt är inte industriutveckling, inno-
vationer eller omställning för framtiden. Alliansens projekt är 
att sänka skattetrycket.

Detta är givetvis inte negativt i sig. Det finns en rimlighet i 
att jobb lönar sig bättre för individen än arbetslöshet, och flera 
av de genomförda skattesänkningarna har varit god politik. Jag 
kan förstå tanken bakom en politik inriktad på att göra det bil-
ligare att äta på restaurang eller renovera en bostad. Samtidigt så 
har andra viktiga frågor som skolan, byggande av nya bostäder, 
renovering av hela bostadsområden och infrastrukturen inte fått 
den uppmärksamhet de behöver. Vi kan inte dammsuga och 
spika oss in i framtiden, innovationer kräver investeringar.

Detta är den tredje byggstenen i en framgångsrik innova-
tionspolitik: Vi måste fråga oss vilka incitament för investering-
ar som den ekonomiska politiken ger och vi måste vara beredda 
att skapa sådana incitament ifall de inte finns på plats.

Även här finns det skäl till en historisk reflektion. Det sägs att 
nöden är uppfinningarnas moder och det är en ganska bra bild 
av det som ofta avgör och avgjort vad människan inriktar sitt 
nyskapande på. Om man gör bedömningen att det är guds väl-
vilja som avgör samhällets välstånd så kommer mycket av krea-
tiviteten att låsas i byggandet av pyramider, tempel eller kate-
draler. Är det översvämningar som upplevs som problemet så 
lär vi oss att bygga dammar, ifall vi drabbas av ständiga krig så 
uppfinner vi allt mer sofistikerade försvarsverk och vapen och 
bor vi vid ett vatten som skiljer oss från en plats med råvaror 
eller mat så lär vi oss att bygga båtar.

Innovation – en del av människans natur
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Därmed är innovationer historiskt sett inte något som upp-
kommer av en slump, de kan både hindras och gynnas. De kan 
till och med i viss mån beställas.

Det är den insikten som på många sätt varit förhärskande 
under industrialismen. Det var så man tänkte när man byggde 
ut elnätet i Sverige, och på så sätt lade grunden för det som idag 
är ABB. Eller byggde ut telenätet och lade grunden för Erics-
son. I båda fallen handlade det om omfattande och nödvändiga 
offentliga investeringar som gav möjlighet för entreprenörer att 
starta företag som inom bara några få år hade blivit globala, de 
hade funnit tekniker som också resten av världen efterfrågade. 
Vi lever i en ekonomi där innovationen inte längre är en över-
raskning, den är istället ständigt förväntad, efterfrågad, efter-
forskad och finansierad.

Det är detta som är den verklighet i vilken vi diskuterar den 
gröna omställning av ekonomin som är mitt partis projekt. Lägger 
vi pengar på att modernisera miljonprogrammet, renovera skolor 
och bygga nya klimatsmarta stadsdelar så skapar vi också ett posi-
tivt innovationsklimat kring byggteknik. Satsar vi på att investera i 
modern järnväg och höghastighetståg så skapar vi ett positivt  
innovationsklimat kring transporter. Investerar vi i förnybar energi 
så skapar vi ett positivt innovationsklimat i energisektorn.

Jag har ägnat mycket tid åt att prata med näringsliv och indu-
stri de senaste åren och det är ganska sällan man vill diskutera 
jobbskatteavdrag, man vill diskutera innovationsklimat, utbild-
ning och investeringar.

Sverige är inte en ensam ö i universum, vi lever i en global 
ekonomi där de närmaste decenniernas ekonomiska verklighet 
handlar om omställning. Hur ska folkrika stater som Kina, Bra-
silien och Indien lyckas erbjuda sina medborgare arbete, utbild-
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ning, transporter och bostäder? Vilken teknik kommer de att 
efterfråga i framtiden?

Allt pekar på att det som vi själva behöver även är det som de 
kommer att efterfråga. Det handlar om teknik som inte bygger 
på uttagande av mer jungfruliga naturresurser eller ökad 
användning av energi, utan där istället omvandlingstrycket i 
ekonomin används till att effektivisera användning av naturre-
surser och energi. Idag är vår export till Kina tung av teknik, vi 
vill gärna fortsätta att ha det på det sättet. Men vi kan inte 
exportera dagens teknik imorgon, då måste vi exportera mor-
gondagens teknik. Och hur skaffar vi oss den?

Ett bra innovationsklimat är mer än byggandet av broar mel-
lan forskning och näringsliv, det handlar också om att se och 
förstå framtiden. Det handlar om att ha en vision som ser läng-
re framåt och går djupare än omedelbara frågor som ifall iPaden 
kommer att döda laptopen. 

In i framtiden 
Den omställning vi står inför idag kräver ett tekniskt paradigm-
skifte. Vi kan inte ha en stark tillväxt i nyligen industrialiserade 
länder om vi inte samtidigt lär oss att använda råvaror och ener-
gi effektivare. Och vi kan inte själva vara en del av den nya glo-
bala ekonomin om vi inte anpassar oss till detta.

Ska de som lever under knappa omständigheter idag ha till-
gång till bostäder, jobb, utbildning, sjukvård och kommuni-
kationer imorgon så är inte 1900-talets linjära resursförbruk-
ning ett alternativ. På samma sätt sätter miljön gränser, 
ekosystemen sätter gränser och våra egna kroppar sätter grän-
ser. Idén om att vi kan släppa ut koldioxid, kemikalier och 
skräp i vår omgivning utan att det får effekter är sedan länge 
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död, men vi har inte förmått att fullt ut dra slutsatserna av 
den insikten.

Både dessa omständigheter, vår längtan efter utveckling och 
vår vilja att ta hand om oss själva, gör att vi måste våga steget in 
i framtiden. På det mikroekonomiska planet handlar detta om 
behovet av mängder av innovationer. Innovationstrycket skulle 
behöva vara väldigt högt för att möta de utmaningar vi står 
inför. Det gäller på energiområdet, inom industri, byggande 
och transporter.

När Indien arbetar med perioden 2010–2020 som ”Decade 
of innovation” är det med målet att skapa en ”indisk modell för 
innovation” med sikte på ”inclusive growth”, det vill säga till-
växt som kommer alla till del. Diskussionen utgår inte enbart 
från hur man skapar en miljö som främjar innovationer, utan 
hur man skapar en sådan miljö efter Indiens speciella förutsätt-
ningar och problem. Hur inkluderas hela detta gigantiska land 
med snabb modernisering och urbanisering och väldiga ekono-
miska klyftor i utvecklingen? 

I årets rapport från Indiens National Innovation Council kan 
man läsa att ”India has a huge reservoir of unmet needs in cri-
tical areas such as health, education, agriculture, energy which 
is depriving large sections of our populations from aspiring to 
opportunities that would transform their future for the better. 
It is in this context that innovation matters in India. Innovation 
that can offer solutions to existing problems where conventio-
nal approaches have failed to deliver results holds the key to a 
more inclusive development model – a model that can enhance 
access, affordability, service delivery and improve the lives of 
the people at the bottom of the economic pyramid.”

När EU diskuterar innovationer är det mot en annan bak-
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grund och med fokus på andra problem. Här handlar det om 
högt utvecklade länders konkurrenskraft och i den diskussio-
nen är ett typiskt argument att EU lägger en knapp procenten-
het mindre del av sin BNP på forskning och utveckling än USA 
och en och en halv procent mindre än Japan. Om man ska 
hårdra det kan man säga att medan Indien pratar om hela sitt 
samhällssystem så pratar EU mer om produktutveckling.

När Barroso pratade om innovation i sitt State of the Uni-
on-tal 2013, också med sikte på år 2020, så var det teknik sna-
rare än samhälle han pratade om:

”I have great faith in science, in the capacity of the human 
mind and a creative society to solve its problems. The world is 
changing dramatically. And I believe many of the solutions are 
going to come, in Europe and outside Europe, from new scien-
ce studies, from new technologies. And I would like Europe to 
be leading that effort globally. This is why we – Parliament and 
Commission – have made such a priority of Horizon 2020.” 

Barroso nämnde mål som grön tillväxt, resurseffektivitet, 
minskade kostnader och jobbskapande.

Jag tänker inte betygsätta Indiens eller EU:s faktiska arbete 
med innovationer, min poäng här är en annan: Ska vi diskutera 
innovationer så måste dessa sättas i en kontext som möter de 
utmaningar vi står inför som samhälle: Indiens utmaningar, 
EU:s utmaningar och Sveriges utmaningar. 

Jag skulle vilja ha en svensk debatt om innovationer som har 
lite grann av samma vilja till omvärdering och nytänkande som 
Försvarsberedningen hade när de 2007 i sin omvärldsanalys 
”Säkerhet i samverkan” slog fast att klimathot och resursbrist är 
stora säkerhetspolitiska problem, att mellanstatliga konflikter 
minskat i omfattning och att väpnade konflikter numera mesta-
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dels är inomstatliga. ”Jordens resurser är begränsade och fördel-
ningen av dem mellan nationer och individer är en grundorsak 
till kriser och konflikter. Befolkningstillväxt, klimatförändringar 
och det fortsatta beroendet av fossila energislag skärper konkur-
rensen, vilket ökar spänningarna i delar av världen”, slog man då 
fast.

Det är en infallsvinkel på diskussionen om ekonomisk 
utveckling som vi gröna har efterlyst vid ett flertal tillfällen, 
men som inte riktigt fått gehör hos regeringspartierna. De pra-
tar gärna om vad som borde hända, men inte så mycket om hur 
vi gör det. De säger ja till gröna mål, men nej till gröna medel. 

Men de gröna medlen är viktiga. Om vi ska summera fyrtio 
års miljöpolitisk debatt så är slutsatsen att ekonomiska styrme-
del är det mest effektiva sättet att ställa om en ekonomi från 
resursförbrukning och miljöförstörelse. Att säga detta är i grun-
den detsamma som att efterfråga innovationer. Syftet med eko-
nomiska styrmedel är ju att skapa incitament för de ekonomis-
ka aktörerna att investera i ny teknik och nya lösningar, vilket 
bara är andra ord för ämnet för den här boken. 

Så den konservatism som vissa debattörer och partier visar i 
dessa frågor leder inte enbart till sämre förutsättningar för att 
bemästra exempelvis klimatförändringar, den riskerar också att 
leda till ett sämre innovationsklimat. Jag har personligen mött 
entreprenörer och industrialister som berättar om svårigheter 
att få kapital till sin verksamhet, eftersom styrmedel som koldi-
oxidskatter och utsläppshandel inte i tillräcklig omfattning 
gynnar ny och resurseffektiv teknik.

Den regering som sitter idag är i ord starka förespråkare för 
ekonomiska styrmedel, men de är samtidigt i handling mot-
ståndare till samma styrmedel. I regeringsförklaringen 2010 
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uttrycktes detta som att ”regeringens bedömning är att redan 
vidtagna och aviserade åtgärder räcker för att nå [klimat]målet”. 
Medan andra länder investerar tungt i ny, hållbar teknik gör 
Sverige klart att man trots goda statsfinanser inte tänker sig att 
göra varken sådana investeringar eller sådana förändringar av 
styrmedlen. Detta kan inte kopplas bort från debatten om 
in novationsklimatet eftersom innovationstrycket till stora delar 
är samma sak som det ekonomiska trycket och de ekonomiska 
incitamenten. 

I Miljöpartiets industripolitiska motion (2012/13:N400) 
skriver vi att: ”Historiskt har svenska företag gynnats av en 
kraftfull och framsynt miljölagstiftning. För oss i Miljöpartiet 
är det naturligt att den gröna omställningen mot ett hållbart 
samhälle är en självklar utgångspunkt även för industrin. Svensk 
industri har även i framtiden allt att vinna på att ligga i fram-
kant av utvecklingen.” Det är en slutsats som vi delar med stora 
delar av svensk industri, men tydligen inte med regeringen.

Det finns inget som är så innovationsdrivande som lönsamhet. 
Är det lönsamt att hitta på nya sätt att göra saker på så kommer 
detta att ske. Är det inte lönsamt kommer det inte att ske. Det är 
av det skälet som ekonomiska styrmedel är så effektiva.

Var innovationer uppkommer handlar om efterfrågan i väl-
digt bred mening, både om vilka problem som enskilda indivi-
der vill se lösta, om vilka problem som samhället i stort vill se 
lösta och slutligen om företagens längtan efter lösningar på 
vilka problem som helst som ger en nisch på marknaden. Det är 
denna helhet som är viktig att se. 

I en artikel i DN (120627) beskrev Miljöpartiets Per Bolund 
och Socialdemokraternas Magdalena Andersson frågan såhär: 
”Samhället måste möta de utmaningar vi står inför på en rad 
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konkreta områden. Det handlar inte minst om utmaningarna 
runt klimatförändringar och oljeberoende. Svenska företags 
möjligheter i en värld där allt fler länder ställer om och moder-
niserar bestäms av vilka förutsättningar de ges att bedriva sin 
verksamhet långsiktigt och hållbart. Det handlar i hög grad om 
förmågan att ta fram ny, klimatsmart teknik.”

Så där står vi idag. Vi behöver ställa om samhället. Vi behö-
ver innovationer. Vi behöver se till att vår ekonomi och vårt 
näringsliv är fortsatt framgångsrika. 

Alliansen har främst angripit detta problem på individnivån, 
deras strategi är att sänkta skatter för individerna är vägen till 
ekonomisk utveckling. Nästan alla deras satsningar har gått till 
konsumtionsstimulanser via sänkta skatter. Jag tror att vi under 
kommande år istället behöver lägga motsvarande energi, prestige 
och resurser på investeringar för att skapa en fungerande  
samhällelig infrastruktur och stimulera teknikutveckling. 
Debatten om vilken av dessa linjer som är effektivast handlar 
inte om budgetbalansen, utan om vilka visioner man har för 
framtiden. 

Och liksom alla vägar bär till Aten för det oss tillbaka till det 
gamla Grekland och vad som skapar utveckling. Forskningen 
och näringslivet är inte på minsta sätt skilt från utvecklingen i 
samhället i övrigt. De är för alltid oskiljbara storheter. En mil-
jödebatt är inte enbart en miljödebatt. En skoldebatt inte enbart 
en skoldebatt. En ekonomisk debatt inte enbart en ekonomisk 
debatt. Grekland var ett land med enorma möjligheter som 
gick förlorade. Sverige är ett land med enorma möjligheter som 
vi inte vill förlora. 

Vi behöver ett bra företagsklimat för att ekonomin ska kunna 
fungera, vi behöver ett smart skattesystem som främjar kapital 
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till nya idéer, vi behöver bra samarbete mellan lärosäten och 
näringsliv för att omvandla goda idéer till nya innovationer och 
vi behöver ett robust utbildningssystem för att inte förlora 
talanger för att de råkar ha en annan bakgrund än vad vi tänker 
oss. Men mer än något annat behöver vi det som Grekland inte 
hade: en gemensam vision om utveckling, framsteg och vart vi 
är på väg. 

Gustav Fridolin Språkrör och riksdagsledamot i Miljöpartiet. Utkom 

2011 tillsammans med Ulf Bodach Söderström med Maskiner och 

Människor: en skrift om arbete och framtidstro (Ordfront förlag).

Innovation – en del av människans natur



132

s t e fa n  f ö l s t e r

Satsa på en riktig  
innovationspolitik

Innovationspolitik behandlas ofta som ett eget stuprör som 
Näringsdepartementet och några myndigheter skall ”fixa”. En 
eventuell framgång för denna politik betraktas som lök på laxen 
som på marginalen kan öka sysselsättning och tillväxt.

Detta synsätt står i bjärt kontrast mot senare års forskning om 
arbetsmarknadens utveckling. Där beskrivs en stark gemensam 
trend i rika länder med en snabb automatisering av allt fler jobb.1 
Enligt en mycket detaljerad kartläggning kan ungefär hälften av 
arbetsuppgifter på dagens arbetsmarknad i princip utföras av 
maskiner under de kommande 10-20 åren.2 På sikt innebär detta 
att jobb i huvudsak kommer att finnas för uppgifter som anting-
en kräver en mänsklig närvaro till exempel förskolepersonal, eller 
som är av innovations- eller problemlösningskaraktär. 

Denna utveckling har i själva verket pågått åtskilliga år redan. 
I några länder som USA har netto inga nya jobb skapats under 
de senaste 15 åren. Andra länder, som Tyskland, har sett ökande 
sysselsättning, men med reformer som öppnat för en större låg-
lönesektor. Gemensamt för många rika länder är att löneande-
len av BNP har minskat i takt med att maskiner i högre utsträck-
ning konkurrerar ut många rutinarbeten.

1 T.ex. Autor, Dorn och Hansson (2013). Brynjolfsson och McAfee (2011). 
2 Frey och Osborne (2013).
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Potential för framtida jobb finns därför i huvudsak i att skapa 
en framgångsrik innovativ sektor där jobben inte lika lätt auto-
matiseras. Det är också den sektorn som är viktig för export, 
produktivitet, och inkomster. 

Sysselsättningen för flertalet däremot utsätts för ökande kon-
kurrens från automatisering, vilket bara i begränsad utsträck-
ning kan uppvägas av bättre utbildning. Det huvudsakliga verk-
tyget för att upprätthålla en bred sysselsättning utanför den 
innovativa sektorn är att skifta skatter från arbete och kapital 
till konsumtion.

Denna slutsats stämmer också väl med den svenska utveck-
lingen. Även Sverige har något lägre sysselsättning och löne-
andel av BNP om man jämför med 1980-talet. Men efter 
1990-tals krisen har Sverige klarat sig bättre än många länder. 
Sysselsättningen har ökat något. Löneandelen av BNP har 
endast fallit marginellt. Lönespridningen har inte ökat under 
de senaste 10 åren. Sverige har med ganska stora förbättringar 
av innovationsklimatet och sänkt skatt på arbete hållit den 
trendmässiga utslagningen av jobben stången.

En tydlig, men oroväckande slutsats av detta resonemang är 
att det krävs en kontinuerlig offensiv politik enbart för att upp-
rätthålla sysselsättningen. Det fordrar sannolikt betydande 
ständiga förbättringar av villkoren för innovatörer, kopplat till 
fortsatta sänkningar av skatter på arbete och kapital, eller 
omläggning till konsumtionsskatter. 

Detta är en oroväckande slutsats, eftersom ingen av de poli-
tiska blocken i Sverige signalerar beredskap för detta. Insikten 
om att det krävs ständiga förbättringar i innovationsklimatet 
finns förmodligen här och var, men inget parti visar ledarskap. 
Därför är också uppfattningen i den allmänna opinionen snarare 
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att Sverige efter alla reformer, och framgångar jämfört med 
många europeiska länder, nu kan nöja sig med marginella juste-
ringar. 

Resonemanget om hur automatisering konkurrerar med 
arbetskraft och konsekvenserna för skattepolitiken utvecklas i 
en separat bok.3 I detta kapitel ligger fokus på hur en offensiv 
innovationspolitik kan utformas.

Nog av innovationspolitiska luftslott
I slutet på 2012 presenterade regeringen en nationell innova-
tionsstrategi. Ökad dialog och samverkan var de mest konkreta 
förslagen. Sedan dess har arbetssättet blivit att inspirera myn-
digheter och kommuner till mer innovation. Det påminner om 
hur regeringen i åtskilliga år arbetat med att minska regelkrång-
el, vilket gett betydligt klenare resultat än utlovat.4 

Mest anmärkningsvärt är ändå att arbetet med en innova-
tionspolitisk strategi, eller innovationspolitiken i övrigt, knappt 
påverkas av evidens eller av befintlig forskningslitteratur. 
Så förhåller det sig även med många av de förslag som lanserats 
av oppositionspartierna. Innovationspolitiken är en tummel-
plats för åsikter.

Visserligen samlas numera ett stort antal innovationsindika-
torer, där Sverige också klarar sig bra. Dessa består dock nästan 
enbart av mått på resurser som avsätts till innovation och hur 
processer är utformade. Indikatorer som avser resultat är färre 
och är, som exempelvis antal patent, inte särskilt träffsäkra mått 
på hur mycket relevant och ekonomiskt betydelsefull innovation 

3 Fölster, S (2014) Arbetslinjen i fara. Reforminstitutet, Stockholm.
4 År 2012 beräknas att de administrativa kostnaderna för företag av regleringar hade mins-

kat med 7 % i stället för de 25 % som sattes upp som mål. För säkerhets skull är målet nu 
omformulerat så att de administrativa kostnaderna i vart fall inte skall öka till 2020.
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som faktiskt produceras. Ingen som studerade dessa indikatorer 
för tio år sedan hade kunnat tro att antal anställda inom läke-
medelsindustrin i Sverige skulle minska med 43 procent sedan 
2001. Med ungefär lika mycket har också läkemedelsföretagens 
ansökningar till Läkemedelsverket minskat. 

Trots idel varningar längs vägen lät sig många beslutsfattare 
felaktigt lugnas av indikatorer som publiceringar i vetenskapliga 
tidskrifter eller FoU-utgifter som andel av BNP som inte speglar 
i vilken mån internationella investerare uppfattar Sverige som 
konkurrenskraftigt när de beslutar om investeringar i nya 
forskningsanläggningar.

Som jämförelse kan noteras att sysselsättningen i den schwei-
ziska läkemedelsindustrin under samma period ökade från 28 000 
till 40 000 personer, en mycket snabbare ökning än antal jobb 
i den schweiziska ekonomin totalt.5 Även i Europa totalt har 
antal anställda inom läkemedelsindustrin ökat från ungefär  
540 000 till 700 000.6 I Schweiz, eller exempelvis Storbritannien 
som också är framgångsrikt med en växande läkemedelsindustri, 
drivs en målmedveten agenda att samordna olika departements 
ansvar och att undanröja de många byråkratiska bromsklossar 
som ofta fördröjer såväl kliniska prövningar, nybyggnation av 
anläggningar, eller möjlighet att anställa internationella experter.

Skogen av innovationsindikatorer av oklar relevans matchas 
av en lika ogenomtränglig djungel av skattefinansierade organi-
sationer som skall främja innovation. Många av dessa bedriver 
ingen innovativ verksamhet själva, utan finns för att hjälpa 
andra att vara innovativa eller samverka. Det finns idag ingen 
samlad bild av alla dessa innovationsorganisationer eller effekt-

5 Suter, Vaterlaus, Telser (2013).
6 European Federation of Pharmaceutical industries and Associations. Key Data 2013.
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analyser av vad de uppnår. Därför är det svårt att tro att nya 
innovationsorganisationer eller innovationsråd är en kungsväg 
framåt.

Börja innovationspolitiken med evidens

”However beautiful the strategy, you should  
occasionally look at the results.” 

(Winston Churchill)

Relevant evidens om innovationspolitikens resultat bör rimligt-
vis börja med mått på var i Sverige viktiga innovationer tas 
fram. Trots alla omfattande utredningar om innovationspoliti-
ken har ingen tagit fram ett sådant avgörande beslutsunderlag.7

I USA sammanställs varje år de 100 viktigaste innovationer-
na på ett ovanligt genomarbetat sätt av R&D Magazine i samar-
bete med många forskare. Sammanställningen har gjorts i 
många år och ger en intressant grund för att utvärdera var in -
novationer verkligen uppstår. 

Sverige borde också satsa på en sammanställning av de vikti-
gaste innovationerna som produceras i vårt land. Den borde 
även avse tjänsteinnovationer och på det sättet vara bredare än 
R&D Magazines lista. Det vore ett viktigt sätt att fokusera in -
novationspolitiken, och att göra den evidensbaserad.

Därtill finns en forskningslitteratur om mer allmänna ram-
villkor som främjar ekonomiskt relevant innovation. Även den 
bör i mycket större utsträckning ligga till grund för innova-
tionspolitiken.8 Sverige spenderar 30–50 miljarder kronor 

7 Ett preliminärt arbete med inventering av viktiga innovationer i Sverige har inletts under 
akronymen SWINNO. 

8 Braunerhjelm, P, K Eklund och M Henrekson (2012). 
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(beroende på hur man räknar) per år på olika företagsstöd, 
varav många åtminstone delvis motiveras med ambitionen att 
främja innovation eller näringslivsutveckling i olika avseenden. 
Forskningslitteraturen om effekten av dessa stöd är för det 
mesta mycket nedslående, vilket dock inte påverkat inriktning-
en av politiken nämnvärt.

De fortsatta avsnitten beskriver grundläggande evidens om i 
vilka miljöer och under vilka förutsättningar innovationer upp-
står som gör stor nytta för samhället. Därefter beskrivs en inno-
vationsstrategi som bygger på evidens och forskningslitteratur.9 

Viktiga innovationer uppstår inte där du tror…
En vanlig fördom är att de flesta viktiga innovationer uppstår 
på universiteten eller i storföretagens forskningsavdelningar. 
Sannolikt är det en missuppfattning. Fred Block och Mathew 
Keller har gjort den mest grundliga analysen av de 100 viktigaste 
innovationerna varje år under de senaste 40 åren.10

Resultaten är på många sätt förvånande. Även i USA, där 
universiteten anses vara i världsklass och är bra på att kommer-
sialisera sina upptäckter, står akademien enbart för ungefär sex 
procent av de viktigaste innovationerna. Storföretag producerar 
en större andel, men har tappat betydligt sedan 1960-talet. I 
stället har industriforskningsinstitut och andra statliga labora-
torier som DARPA i samarbete med små forskningsintensiva 
företag och enskilda uppfinnare eller företagare seglat upp som 
källa till de flesta viktiga innovationer.

Av de 696 svenska företag som 2010 utsågs till gasellföretag 

9 Till en del bygger kapitlet på boken ”Reformmanifest för pragmatiker – en riktig inno-
vationsstrategi”, som Reforminstitutet publicerat. 

10 Universiteten genererade enbart 6% av de innovationerna som korades till de 100 vikti-
gaste varje år av R&D Magazine. Se studien av Fred Block och Mathew Keller (2008). 
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av Dagens Industri hade de flesta nått sina framgångar tack vare 
en innovativ affärsidé, produkt eller tjänst. Enligt Reforminsti-
tutets genomlysning byggde emellertid bara fyra av dessa sin 
framgång på en innovation som tagits fram inom högskole-
forskning eller på storföretagens forskningsavdelningar. Nästan 
alla andra innovationer hade tagits fram av uppfinnare, entre-
prenörer och ”vardagsinnovatörer”.

En första fråga är därför vilka hinder dessa vanliga människor 
ofta möter. 

Omodern reglering stryper innovation
För svenska praktiker och uppfinnarföretagare, och vanliga 
människor som skulle kunna vara mer innovativa på arbetet 
eller på fritiden, är hindren ibland stora. Till exempel får en 
innovatör som vill pröva att tillverka något på ett nytt sätt i Sve-
rige i snitt vänta fyra år på miljötillstånd. Det är sannolikt ingen 
slump att forskaren och kemisten Christina Lampe Önnerud, 
som hemma i garaget utvecklade nya effektiva och mer miljö-
vänliga datorbatterier, förlade produktionen i Kina. Där är 
besluts- och tillståndsprocesserna betydligt snabbare än i Sveri-
ge, och produktionen kunde komma igång på mindre än ett år.

”Att komma till rätta med regleringar som i  
onödan stoppar innovation är helt avgörande.”

Ibland kan regleringar visserligen driva innovation åt ett visst 
håll, till exempel att minska utsläpp från bilar. Men forsknings-
litteraturen tyder på att nettoeffekten oftast blir den motsatta, 
mycket till följd av osäkerheten om hur regleringarna kommer 
att ändras i framtiden.
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Att komma till rätta med regleringar som i onödan stoppar 
innovation är helt avgörande. 

Det mest systematiska arbetet med att förbättra kvaliteten i 
regelverket görs för tillfället av den brittiska regeringen. All ny 
reglering som medför ökade kostnader för företag måste nu 
kombineras med regellättnader som minskar kostnaderna för 
de berörda med dubbelt så mycket. Varje regelområde sätts 
dessutom under lupp genom att allmänheten bjuds in att kom-
mentera och komma med förbättringsförslag. Varje reglering 
bedöms därefter av en statsrådskommitté. Regleringen avskaffas 
om inte respektive departement kan presentera starka skäl för 
att behålla den.

I svensk tillämpning skulle det redan existerande, men idag 
marginaliserade, statliga Regelrådet få till uppgift att granska 
kostnadskalkylen för nya regler, och bevaka att andra regelkost-
nader i stället dras ned. Nya regler får helt enkelt inte införas 
innan Regelrådet har godkänt beräkningen.

Riksdag och regering kan omfördela utrymmet för de kost-
nader som lagar och regler ger upphov till mellan sina myndig-
heter, men inte öka totalen. I praktiken införs därmed ett regel-
kostnadstak som påminner om utgiftstaket. Det tvingar 
myndigheter att satsa på bättre regelkvalitet i stället för att bara 
lägga på lager på lager av nya krav.

Därutöver bör innovatörer få en särskild frizon. Rätten att 
pröva innovationer bör vara prioriterad, och lätt kunna få 
undantag från gällande lagar och regler. Självfallet får en inno-
vation inte utnyttjas som täckmantel för vilken samhällsfarlig 
verksamhet som helst. En svensk tillämpning skulle kunna 
fungera så här: En person, ett företag eller en offentlig verksam-
het som vill pröva något nytt som strider mot befintliga regler, 
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eller där regelverket är oklart, anmäler detta till de berörda 
myndigheterna. Dessa har möjlighet att stoppa försöket inom 
en månad, men enbart om det finns synnerligen starka skäl.

Ett krav på försöksverksamheten bör vara att den är avgrän-
sad i tid och omfattning. Därtill måste den kanske komplette-
ras med en utvärdering som tydligt visar dess effekter, ifall in -
novatören vill åberopa denna evidens för att få till en permanent 
regeländring.

Innovatörers ekonomi
Både skatter och offentliga utgifter kan få en mer rationell 
utformning som också kraftigt skulle underlätta och påskynda 
innovativa investeringar. Innovationer utvecklas initialt ofta av 
enskilda personer, ibland med egna resurser. Om en produkt 
eller tjänst ska bli framgångsrik på marknaden och skapa jobb 
krävs oftast att den kan växa snabbt. Sverige intar en medioker 
position när det gäller antalet snabbväxare bland jämförbara 
länder. En viktig orsak är skattesystemet som ofta gynnar redan 
etablerade och stora företag på bekostnad av nya start-ups och 
entreprenöriell verksamhet.

Ett exempel är en stor inbyggd skattediskriminering mot nya 
verksamheter. Befintliga verksamheter med löpande intäkter 
kan ofta pröva nya koncept och bokföra kostnaderna som lö-
pande utgifter, som därmed betalas med obeskattade medel. En 
ny verksamhet som startas som nytt företag utan löpande intäk-
ter från en befintlig verksamhet måste däremot investera kapital 
som ägarna har skjutit till av beskattade medel. Om det nya 
konceptet går med vinst finns det skattemässig symmetri, men 
om det misslyckas är skillnaden mycket stor mellan att ha kun-
nat investera obeskattade mot beskattade medel. Eftersom 
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många nya koncept misslyckas, har äldre företag i praktiken ett 
väldigt stort skattemässigt övertag mot nya företag.

Ett annat problem är att det ofta är svårt att attrahera perso-
ner med nyckelkompetens till ett ungt forskningsbolag, när det 
ännu har svårt att betala marknadsmässiga löner och ersättningar. 
De som överväger att gå till ett ungt tillväxtföretag från en trygg 
anställning i ett stort etablerat företag kan uppleva riskerna som 
alltför stora. 

Personaloptioner kan minska denna risk genom att ge en rätt 
för de anställda att i framtiden köpa aktier till ett i förväg 
bestämt pris eller på förmånliga villkor. Regeringen avser att 
utreda förändringar av beskattningen av personaloptioner. 
Regeringen har också sedan 2006 genomfört ett antal viktiga 
förändringar, inte minst avskaffande av förmögenhetsskatten 
och ändringen av fastighetsskatten. Andra ändringar på senare 
år, som investeraravdraget, är dock kringgärdade av många 
begränsningar, komplexa detajlregler och stor risk för återkom-
mande förändringar. Effekten blir begränsad. Det vore beklag-
ligt om personaloptioner kringskärs på samma sätt.

För innovation och tillväxt behövs i stället en tydlig idé om 
hur skattesystemet kan göras enkelt att hantera, samhällsekono-
miskt effektiv, och robust. Nationalekonomisk forskning 
beskriver också visionen eller principen för detta, exempelvis i 
en genomgång och beräkning av SNS konjunkturråd (2013). 
Kärnan där är en sänkning av marginalskatten på lön till samma 
nivå som kapitalskatten som också sänks ytterligare. Detta 
finansieras genom höjningar av konsumtions- och fastighets-
skatt. En sådan reforminriktning förenklar skattesystemet dra-
matiskt. Nödlösningar som särregler för 3:12, investeraravdrag 
eller personaloptioner blir helt enkelt onödiga.

Satsa på en riktig innovationspolitik



142

Belöna innovationer som ger resultat
Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vänder sig sedan länge 
till breda grupper av uppfinnare genom att utlysa tävlingar och 
priser. Enligt NASA:s chefsingenjör Robert Braun ger det ofta 
bättre innovationer till mycket lägre kostnader än genom vanli-
ga forskningsanslag eller upphandlingar. Bara ett av många 
exempel är en ny astronauthandske som uppfanns av den 
arbetslöse ingenjören och tidigare segelmakaren Peter Homer, 
som han sedan fick pris för. 

NASA är också en av många organisationer och företag som 
lägger ut olösta problem på InnoCentive och utfäster belöning-
ar till den som lyckas knäcka dessa. InnoCentive bjuder i sin tur 
in alla intresserade att delta, och behåller själv en liten del av 
belöningen när det lyckas. Problemen som läggs ut rör allt ifrån 
ekonomi till kemi, men är konkreta och väl specificerade.

”Forskarnas slutsats är att det speglar att många 
kvinnor inte får utveckla sin potential på sina 

arbetsplatser.”

En viktig slutsats från InnoCentives verksamhet är att det finns 
en stor, och underutnyttjad, innovationspotential hos männi skor 
som varken är forskare eller ens arbetar på de fält som problemen 
avser, enligt forskare vid Harvard Business School som undersökt 
de tusentals problem som lösts via InnoCentive. Särskilt intres-
sant var att många lösningar kom från kvinnor som inte arbetar 
på fältet.

Forskarnas slutsats är att det speglar att många kvinnor inte 
får utveckla sin potential på sina arbetsplatser.

Grundprincipen i svensk forskningspolitik är att resurser för-
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delas till projekt eller institutioner baserade på projektplaner. 
Förhoppningen är att forskningen ska vara av god kvalitet och 
leda till konkreta resultat. Denna princip är också naturlig att 
tillämpa på grundforskning. Men när det gäller att finansiera 
forskning som är tydligt inriktad på att lösa specifika problem 
finns goda skäl att tänka i nya banor.

Finansiering som i högre utsträckning belönar resultat är 
mycket framgångsrik på andra håll. Ett exempel är den ameri-
kanska stiftelsen X Prize Foundation. I september förra året 
avslutade den en pristävling där sammanlagt tio miljoner dollar 
delades ut till tre olika lag som hade lyckats konstruera bilar 
som kunde köra 100 miles (cirka 160 kilometer) på en gallon 
(3,8 liter) bensin (motsvarande drygt 0,2 liter bensin per mil).

Innovation är att vilja
Förslagen från regeringen och oppositionen om en mer slag-
kraftig innovationspolitik kombinerar vackra skrivningar om 
vikten av innovation med smärre omstuvningar i innovations-
byråkratin. Dessa omstuvningar är sällan grundade på evidens 
och de rubbar sällan de många särintressen som försvarar sina 
revir inom de olika politikområdena. Som alltid i politiken 
åstadkoms resultat enbart om viljan till större förändringar 
finns. Detta kan illustreras med förslaget om att bilda ett inno-
vationsråd som Socialdemokraterna har lanserat.

En del verksamheter gör goda erfarenheter med funktioner 
som krattar i manegen för specifika innovationer. Borgmästaren 
i Chicago och tidigare rådgivaren till Barack Obama, Rahm 
Emanuel, visar hur det kan göras. Han har lyft frågan genom 
att införa ett ”innovationsråd” med den explicita uppgiften att 
bidra till att försök med intressanta uppslag finansieras, genom-
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förs och utvärderas rigoröst. Många företag har utsett en ”chief 
innovation officer”.

Ett innovationsråd på statlig nivå är emellertid en helt annan 
sorts skapelse, vars betydelse helt beror på hur ett sådant genom-
förs. I sämsta fall blir det en lobbygrupp för befintliga aktörer 
som i praktiken används för att säkerställa att de också fram över 
garanteras resurserna. Alternativt kan det bli som Globalise-
ringsrådet eller Framtidskommissionen, diskussionsklubbar 
med ytterst lite genomslag i verkligheten. Inga av dessa alterna-
tiv är särskilt attraktiva.

Om ett innovationsråd skall fungera som många tänker sig, 
bör det vara en grupp som leds av statsministern, och som har 
den konkreta uppgiften att avkräva departement och myndighe-
ter framsteg i innovationsarbete. Innovation kräver kostnader 
och risktagande som ofta hamnar i långbänk om det inte kom-
mer en tydlig styrsignal från ledningen om dess önskvärdhet. 
Därför är det avgörande att statsministern själv också sitter i det.

Ett sådant innovationsråd skulle möjligen kunna vara platt-
formen för att de reformer som beskrivits ovan verkligen blir av. 
En liten beslutslista för det första mötet skulle kunna se ut så 
här:

• Ge Vinnova i uppdrag att visa var i Sverige viktiga inno-
vationer uppstår, och hur denna kunskap kan användas 
för att göra innovationspolitiken evidensbaserad.

• Sätt igång en statlig utredning för en regelförenklingsre-
form enligt den engelska modellen.

• Snabbutred rätten att genomföra försöksverksamhet.
• Ersätt Företagsskatteutredningen med en ny utredning i 

syfte att lägga om skattesystemet. Låg och lika skatt för 
lön och kapital, hög skatt på konsumtion.
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• Byt en del forskningsanslag mot priser eller betalning för 
uppnådda resultat.

Den som till äventyrs oroar sig för vad som skall avhandlas vid 
andra mötet hänvisas med varm hand till Reforminstitutets 
alternativa innovationsstrategi som innehåller fler uppslag.11 
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m ag n u s  h e n re k s o n

Sverige kan inte slå sig till ro

Innovation ses sedan ett par år tillbaka som det kanske strategiskt 
viktigaste ekonomisk-politiska området för en fortsatt hög till-
växttakt och ett stigande välstånd. USA var först ut med en natio-
nell innovationsstrategi och föga förvånande var målen högtfly-
gande: ”President Obamas Strategy for American Innovation 
ämnar städsla det amerikanska folkets genialitet för att säkerställa 
en snabb, bred och uthållig ekonomisk tillväxt. Denna tillväxt 
kommer att medföra högre inkomster, mer högkvalitativa jobb 
och en högre livskvalitet för alla amerikaner.”1 OECD lanserade 
sin innovationsstrategi året efter,2 och detta har sedan följts upp 
genom att organisationen genomfört utvärderingar för vart och 
ett av sina medlemsländers innovationspolitik. EU har lanserat 
vad de kallar Innovation Union som en nyckelkomponent i 
EU2020, den strategi som fram till år 2020 ska binda ihop till-
växt- och klimatmål med uppgiften att ta EU ur den ekonomiska 
krisen. Här gränsar tonen till ren desperation: ”Vi måste bli 
mycket bättre på att omvandla vår forskning till nya och bättre 
varor och tjänster om vi ska förbli konkurrenskraftiga på den glo-
bala marknaden och förbättra livskvaliteten i Europa. Vi befinner 
oss i ett läge av ’innovation emergency’.”3 

1 Citerat från http://www.whitehouse.gov/issues/economy/innovation (nedladdat 14 november 
2013), min översättning.

2 OECD (2010).
3 Citerat från http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=why  nedladdat 

14 november 2013), min översättning.
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Sverige lanserade sin innovationsstrategi i november 2012 
och OECD publicerade vintern 2013 en omfattande utvärde-
ring av den svenska innovationspolitiken.4 Utöver detta kan 
nämnas att IVA under åren 2009–2013 drev två stora innova-
tionsprojekt,5 Socialdemokraterna vill inrätta en ”nationell 
innovationsberedning” och forskningspropositionen (Prop. 
2012/13:30) avseende 2013–2016 går i innovationens tecken, 
den är till och med omdöpt till Forsknings- och innovations-
propositionen.

”Innovationsbegreppet är ännu inte utslitet  
och låt oss hoppas att det inte heller blir det.”

Den minnesgode kan påminna sig att för 15 år sedan var entre-
prenörskap politikens kanske mest omhuldade begrepp. Silicon 
Valley var både beundrat och avundat. Otaliga politiska delega-
tioner besökte området för att se och lära. Förhoppningen var 
att sedan åka hem och få något motsvarande att hända i det 
egna landet, den egna regionen eller till och med i den egna 
kommunen. Sedan kom IT-kraschen 2000–2001. Därefter 
kunde inte längre entreprenörskap och den individuella entre-
prenören användas som självklara huvudrollsinnehavare i den 
politiska berättelse som målar upp en utopisk framtid ”som flö-
dar av mjölk och honung”.6 Entreprenörskap hade helt enkelt 
överexploaterats av politikerna. Samma sak hade skett med 
materiella investeringar under 1950- och 60-talen och investe-
ringar i formell utbildning (humankapital) under 1980- och 
början av 90-talet. 

4 Näringsdepartementet (2012) och OECD (2013a).
5 IVA (2011) och IVA (2013).
6 Andra Mosebok 3:8.
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Innovationsbegreppet är ännu inte utslitet och låt oss hoppas 
att det inte heller blir det. Den verkliga källan till tillväxt och 
välstånd är nämligen innovation och den dynamik som följer 
på innovation. Varken mer arbete, investeringar, utbildning 
eller forskning kan mer än hjälpligt kompensera för avsaknaden 
av innovation. I den dynamiska processen uppstår investerings-
möjligheter, skapas jobb med högre produktivitet och ökar 
avkastningen på humankapital. Ökad avkastning på humanka-
pital ger människor drivkrafter att tillägna sig ekonomiskt vär-
defull kompetens både via formell utbildning och på annat sätt, 
inte minst på jobbet.7 

Skillnader mellan länders välstånd och ekonomiska presta-
tionsförmåga härrör i grund och botten från skillnader i samhäl-
lets spelregler och institutioner. De skapar den incitamentsstruk-
tur som bestämmer i vilken grad individuella ansträngningar, 
entreprenörskap och investeringar i fysiskt kapital, humankapital 
och i ny teknologi belönas. Hur effektivt ett lands institutionella 
ramverk är beror på hur väl dess olika grundläggande delar kom-
pletterar varandra.8

För att innovationspolitiken ska bli effektiv måste den därför 
vila på två pelare:9

• Kunskapskritisk massa som bygger på stärkt grundutbild-
ning, höjd kvalitet på universitetens forskning och innova-
tionssatsningar samt långsiktighet i forsknings politiken. 

• Omvandling till samhällsekonomiska nyttigheter, vilket 
förutsätter fungerande kunskaps- och tekniköverföring, 
ett skattesystem som utgår från entreprenörskaps- och 

7 Den som inte är övertygad om detta hänvisas till Baumol (2010) och Holcombe (2003).
8 Freeman, Topel och Swedenborg (2010) och Schmidt och Spindler (2002).
9 Detta utvecklas närmare i Braunerhjelm, Eklund och Henrekson (2012).
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innovationsperspektivet, en rimlig regelbörda för företa-
gen, konkurrens och frihandel, konkurrenskraftiga kluster 
och en utbyggd infrastruktur. 

Det ser onekligen bra ut
För femte året i rad rankades Sverige år 2012 som det mest in -
novativa landet i EU, i EU:s egen årliga utvärdering Innova tion 
Scoreboard. Oavsett vilket mått som används är Sverige  
aldrig sämre än sexa och i Global Innovation Index rankas  
Sverige som näst bäst efter Schweiz. Vi ligger också mycket högt 
när det gäller antal triadiska patent per capita, med en tredje-
plats efter Japan och Schweiz.10 

Varför går det så bra?
Den avgörande orsaken till Sveriges goda ekonomiska utveck-
ling under de två senaste årtiondena var viktiga reformer under 
sent 1980-tal och tidigt 1990-tal:11

1985–93: Avreglering av kredit- och valutahandelsmarkna-
derna; alla hinder för utländskt ägande i svenska företag 
avvecklas. 
1990: Inledningen av avreglering av statliga monopol: 
elmarknad, post, telekommunikation, järnväg, taxi och inrikes-
flyg. 
1990–91: En omfattande skattereform sänker den högsta  
marginal  skattesatsen från 75 till 50 procent och halverar 
bolagsskatten.

10  Triadiska patent är patent som beviljats av samtliga de tre ledande patentbyråerna: Euro-
pean Patent Office (EPO), Japan Patent Office (JPO) och United States Patent and Trade-
mark Office (USPTO). Att patent beviljats på alla de tre ställena anses allmänt vara en 
indikator på att patentet i fråga har högt ekonomiskt värde.

11  Se Bergh (2014) och Bergh och Henrekson (2012) för fler detaljer och ytterligare refe-
renser.
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1990–97: Riksbanken blir självständig och ett explicit infla-
tionsmål införs. 
1991–2000: En total eller partiell utförsäljning av flertalet 
statligt ägda företag. 
1992: Ett fritt skolval införs i form av skolpengssystem; en 
liknande struktur används också i högre utsträckning vid 
barnomsorg, äldrevård och andra skattefinansierade välfärds-
tjänster.
1992–: Nivån på sjukersättning, förtidspensioner och arbets-
löshetsersättning ges ett relativt lågt tak och kvalifikationskri-
terierna har gjorts striktare genom en serie förändringar. 
1993: Privata, vinstdrivande arbetsförmedlingar tillåts.
1994–98: Ett nytt, delvis fonderat pensionssystem med auto-
matisk balansering införs. 
Tidigt 1990-tal: Fri marknad för radio and television.
1995: Sverige går med i Europeiska Unionen. 
1997: Introduktion av en ny budgetprocess med utgiftstak 
och en lag som fastställer att varje förslag till höjda offentliga 
utgifter måste åtföljas av ett finansieringsförslag (en motsva-
rande skattehöjning eller en nedskärning av andra utgifter). 
1997: Tillfälliga anställningskontrakt tillåts. 
2001: Företag med färre än 10 anställda tillåts undanta två 
anställda från regeln ”sist-in-först-ut” vid uppsägningar. 
Arbetsmarknaden har också kraftigt avkorporativiserats och 
lönebildningen individualiserats. 

Det är således de institutionella förändringarna som i hög grad 
fått oss att göra rätt saker jämfört med tidigare. Detta innebär att 
den stora förbättringen skett vad gäller den andra pelaren i inno-
vationspolitiken – omvandlingen av kunskap till samhällsekono-
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miska nyttigheter – medan det, som vi kommer att se, finns bety-
dande brister vad gäller att ta fram ny kunskap. 

Skapandet av ny kunskap
Även om utgångsläget är gott lyfter OECD (2013a) fram tren-
der som för svenskt vidkommande pekar åt fel håll. Vad gäller 
kunskapskritisk massa kan noteras att utvecklingen i PISA-mät-
ningarna har varit trendmässigt negativ under 2000-talet på 
samtliga områden (matematik, naturvetenskap och läsförståelse). 
Skillnaden ökar också kraftigt mellan de bästa och sämsta elev-
erna.12 Sverige ligger under OECD-snittet i samtliga kategorier 
och vad gäller läsförståelse, det område som tidigare var ljus-
punkten i det svenska PISA-mörkret, är det nu bara sex av 34 
OECD-länder som ligger efter Sverige.13 I gruppen ”de 23 rika 
OECD-länderna” (Lindbeck 1998) är det bara Grekland som 
har sämre resultat än Sverige i läsförståelse.

Sverige är också det land som har störst problem med att 
elever kommer sent till lektioner och när det gäller PISA:s index 
för ”klassrumsklimatet”, det vill säga i hur hög grad klassrums-
miljön möjliggör koncentrerat arbete och inlärning. Detta är en 
indikator på att skolan också är svag när det gäller att träna upp 
icke-kognitiva färdigheter såsom självdisciplin, social kompe-
tens, motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet och emo-
tionell stabilitet. Forskningen, inte minst av Nobelpristagaren 
James Heckman, har de senaste åren alltmer visat på dessa fär-
digheters avgörande betydelse på arbetsmarknaden.14 Icke-kog-
nitiva färdigheter tycks vara lika viktiga för framgång som kog-

12  OECD (2013b).
13  Dessa länder är Slovenien, Grekland, Turkiet, Slovakien, Chile, Mexico.
14  Se t.ex. Heckman, Stixrud och Urzua (2006).
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nitiva färdigheter, och har visat sig vara lättare att träna. Goda 
icke-kognitiva färdigheter bland unga minskar risken för arbets-
löshet i vuxenlivet.15 

Det finns vidare många vittnesmål om att den sjunkande 
nivån på grundskola och gymnasium också leder till försäm-
ringar i kvaliteten på den högre utbildningen. Här är dock 
beläggen fortfarande mer anekdotiska. Studenterna har otill-
räckliga grundkunskaper, vilket leder till svårigheter att tillgo-
dogöra sig kunskapsstoff och undervisning på en internationellt 
sett godtagbar nivå. Genomströmningstiden är lång. Intresset 
för naturvetenskap är svagt (delvis till följd av svag matematik-
kompetens från tidigare stadier) och antalet utexaminerade 
ingenjörer således lågt. 

Kompetensnivån inom såväl grundutbildning som högre 
utbildning bör höjas kraftigt. Detta är ett område som debatte-
rats om och om igen under senare år. Behovet av genomgripan-
de reformer på utbildningsområdet är uppenbart. Förhopp-
ningsvis innebär PISA-raset en väckarklocka för Sverige på 
liknande sätt som Sovjetunionens uppskjutning av rymd raketen 
Sputnik 1957 blev en väckarklocka för USA.

Lämpliga åtgärder är här kvalitetsmål för svenska elevers 
rankning och prestation inom PISA-systemet, lärlingsutbild
ningar för att motverka utslagning av de elever som inte är 
motiverade för högre teoretiska studier, bättre samverkan skola–
näringsliv och framför allt en rejäl förbättring av lärarnas utbild-
ning, status och löneläge. Särskilt viktigt är att stärka lärarnas 
auktoritet i klassrummet visavi elever och föräldrar.

Kommunaliseringen och friskolereformen gjorde att vi i ett slag 
gick från central hierarkisk styrning till ett decentraliserat system 

15  Lindqvist och Vestman (2011).
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med 290 kommuner som huvudmän, mer eller mindre fri etable-
ringsrätt och fritt skolval. Detta skapade ett oöverstigligt lednings-
problem. Nu skulle 290 kommuner klara av att både driva skolor 
och konkurrera med privata aktörer, de flesta vinstdrivande.

Ett sådant system kan aldrig fungera väl om inte betygsätt-
ningen externaliseras och relativa betyg införs. Det räcker att den 
genomsnittliga betygsnivån i varje klass eller skola bestäms genom 
nationella prov som rättas externt. För den enskilde är detta ett 
prov i mängden och inom ramen för det snitt det nationella pro-
vet ger kan lärarna ta hänsyn till varje elevs totala prestation. Sko-
lorna ska inte veta i förväg i vilka ämnen de nationella proven ges 
och snittet på de nationella proven ger också snittet i övriga när-
liggande ämnen. Rätt utformat garanterar ett sådant system både 
att betygen blir inflationssäkra och jämförbara mellan skolor.

Omvandlingen av kunskap via innovation 
och entreprenörskap
Sverige anses ligga bra till när det gäller innovation och patent-
aktivitet. Än viktigare ur välståndsskapande synpunkt är dock 
nästa steg, det vill säga hur duktiga vi är på att via entreprenör-
skap och företagsbyggande omsätta patent och innovationer i 
växande företag. 

Jämförelser av entreprenöriella aktiviteter på landsnivå görs  
inom ramen för det internationella samarbetsprojektet Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), vilket i dag omfattar ett 
sjuttiotal länder.16 

16 Den senaste GEM-studien omfattade 97 procent av global BNP och 74 procent av 
befolkningen. Se www.gemconsortium.org för den senaste internationella rapporten och 
Braunerhjelm m.fl. (2013) för den senaste Sverigerapporten.
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Under en längre period har graden av entreprenöriell aktivi-
tet i Sverige varit jämförelsevis låg, med ett fåtal undantag, som 
exempelvis IT-boomen i slutet av 1990-talet. Enligt GEM-un-
dersökningarna har dock Sveriges position förbättrats sedan 
mitten på 2000-talet och 2012 var Sverige rankat på plats 13 av 
totalt 25 utvecklade länder. Det är fortfarande under snittet för 
små EU-länder men i paritet med övriga nordiska länder. Den 
svenska ökningen är dock uteslutande kopplad till de allra tidi-
gaste faserna av nyföretagande, det vill säga de företag som är 
upp till tre månader gamla. Rensat för dessa är siffrorna mindre 
imponerande, Sverige hamnar återigen bland de lägst rankade 
vad gäller utvecklade länders nyföretagande. 

Att Sverige förbättrat sin relativa konkurrenskraft, tillväxt 
och jobbskapandeförmåga sedan krisen i början av 1990-talet 
beror på att omvandlingen av kunskap till nyttigheter via före-
tagande har blivit mycket effektivare. Detta beror i sin tur på 
förbättrade institutionella betingelser. Vi kan dock inte slå oss 
till ro. Om Sverige ska förbli konkurrenskraftigt och kunna öka 
sitt välstånd ytterligare, då krävs fortsatta förbättringar. 

Det krävs ett systemperspektiv
Entreprenöriellt företagande har utvecklats till en sektor med 
högst specialiserade roller, vilka utgör en stödjande kompetens-
struktur kring den enskilda entreprenören. Finansiering och 
rådgivning sköts exempelvis av så kallade venture capital-bolag 
(hädanefter förkortat VC). Ofta köps innovativa företag upp av 
större aktörer på ett relativt tidigt stadium. Extern lednings- 
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personal tas i många företag in under expansions- eller mognads-
fasen och ersätter entreprenören i denna roll.17 

Snabbt växande, innovativa/entreprenöriella företag är få och 
annorlunda. Medan icke-innovativa egenföretagare generellt 
inte använder sig av stödstrukturerna så gör entreprenörer det i 
hög utsträckning. I USA anger till exempel endast tre procent 
av alla egenföretagare att de har eller planerar att någonsin söka 
VC-finansiering, samtidigt som nära två tredjedelar av de bolag 
som lyckas bli introducerade på börsen tidigare erhållit sådan 
finansiering. 

Entreprenöriellt företagande är i genomsnitt också mer kun-
skapsintensivt än egenföretagande. Potentiella entreprenörer är 
få och tenderar redan att ha trygga och välbetalda jobb i existe-
rande företags karriärshierarkier. Övergången till egenföreta-
gande är därför normalt förknippad med en betydande alterna-
tivkostnad. 

För att utveckla ett framgångsrikt företag i dessa kunskapsin-
tensiva verksamheter krävs en kombination av flera samverkan-
de nyckelaktörer. Entreprenören har en avgörande betydelse, 
men även andra aktörer ingår: venturekapitalister, industrialis-
ter, forskare/uppfinnare, innovatörer, utbildad arbetskraft, 
kompetenta kunder och aktörer på andrahandsmarknaden.

17 Det råder viss begreppsförvirring gällande entreprenörskap, där olika slags företagare 
blandas samman på ett missvisande sätt. Enligt t.ex. Schumpeters (1934) definition är de 
flesta nyföretagare och egenföretagare inte entreprenörer, då de saknar ambition att vara 
innovativa eller tillväxtorienterade. Enmansföretagare och småföretagare utan ambition 
att växa över en viss nivå spelar en viktig roll för samhällsekonomin, t.ex. för att produ-
cera tjänster effektivt eller för att undgå diskriminering på arbetsmarknaden. Deras eko-
nomiska roll är dock inte att vara förnyande. Detta diskuteras ingående i Sanandaji 
(2011) och Henrekson och Sanandaji (2014).
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Direkta stöd
Tyvärr är det ofta så att när ett visst område lanserats hårt av 
ledande politiker kan de sällan avhålla sig ifrån åtgärder ämna-
de att direkt försöka befrämja området i fråga. På 1970-talet 
resulterade detta i subventioner till materiella investeringar och 
generösa avskrivningsregler, en extrem expansion av de offentli-
ga systemen för högre utbildning under 1980- och 90-talen och 
en uppsjö av åtgärder för att gynna små och nya företag på 
1990- och 00-talen. 

Nu ser vi en liknande våg av åtgärder på innovationsområ-
det: patentboxsystem som ger lägre skatt på patentinkomster 
(infört i Storbritannien och Nederländerna),18 reducerade soci-
ala avgifter för anställda som arbetar med FoU, mjuka lån till 
nya högteknologiska företag, riskkapitalavdrag och så vidare. 

Reformer på omvandlingssidan
Det finns en rik flora av stödformer för företagande, inte minst 
för att gynna bygder med svag sysselsättning (såsom Inlands-
innovation), vissa branscher (såsom Fouriertransform) eller för 
att hjälpa arbetslösa. Varje sådant system avleder entreprenörs-
talang från mer livskraftiga verksamheter. Även om det går att 
peka på offentliga satsningar som gynnat framväxten av dyna-
miska entreprenöriella miljöer, så går det ändå inte att dra slut-
satsen att de alltid kan förväntas ha en positiv effekt på innova-
tionsförmåga och entreprenörskap. 

18 Detta diskuteras närmare i Svensson (2014).
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Attraktiviteten i att vara löntagare
De flesta trygghetsmekanismerna i samhället är kopplade till 
anställning. Egenföretagaren har inget anställningsskydd, ingen 
reglerad arbetstid och ingen avtalad ersättning per tidsenhet. 
Detta höjer alternativkostnaden för att bli egenföretagare på 
grund av den trygghet som förloras när en individ lämnar en 
anställning för att bli företagare. Den som frivilligt ger upp de 
förmåner som upparbetats inom ramen för den fasta anställ-
ningen och startar eget, har i värsta fall inget skydd utöver vad 
socialbidragsnormen garanterar. En nybliven entreprenör ska 
dessutom försöka växa genom att rekrytera personal som, om 
de redan är etablerade på arbetsmarknaden, ställs inför samma 
dilemma. 

En stor förbättring på senare år ur ett entreprenörsperspektiv 
är de åtgärder som vidtagits för att göra det mer lönsamt att arbe-
ta istället för att leva på bidrag (såväl minskade ersättningar i 
transfereringssystemen som lägre skatt på arbetsinkomster rela-
tivt transfereringsinkomster). 

Regelverk som inskränker avtalsfriheten minskar möjlighe-
terna att hitta den mest effektiva mixen av produktionsfaktorer. 
Tre områden är särskilt viktiga för innovativa och snabbväxande 
företag: arbetsmarknadens regleringar, lönebildningen och soci-
alförsäkringarna.19

Regleringar på arbetsmarknaden
I takt med att arbetsgivaren får en klarare bild av den enskilde 
anställdes kompetens – samtidigt som denna utvecklas över 
tiden – förändras löpande de lämpliga arbetsuppgifterna. På en 
oreglerad arbetsmarknad innebär en kontinuerlig matchning av 

19 Den som vill fördjupa sig ytterligare om detta hänvisas till Henrekson (2014).
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individer mot optimala arbetsuppgifter att individer byter 
arbetsgivare. Sådana byten blir vanligare för personer som arbe-
tar i mindre, ofta yngre, företag. Deras personalomsättning ten-
derar att bli hög.

En högre rörlighet på arbetsmarknaden ger ökad produktivi-
tet och lönebetalningsförmåga, eftersom matchningen blir mer 
effektiv.

Högre rörlighet bör premiera innovation. När kunskapsbära-
re kommer i en miljö där deras kunskap bäst kan kombineras 
med andras kunskap ökar möjligheterna till innovation. Forsk-
ning har också visat att arbetsmarknadsregleringar tenderar att 
ha olika effekt på små och stora företag. Mindre företag har 
större behov av att variera och ändra sin kunskapsbas – ibland i 
snabba och stora steg – medan större företag kan gynnas av en 
stelare arbetsmarknad där deras innovativa personal lättare kan 
hållas kvar. Strikta regleringar gynnar därför relativt sett mogna 
företag medan de missgynnar unga, snabbväxande företag. 

Ett starkt anställningsskydd ökar alternativkostnaden både 
för att byta jobb och för att bli företagare. Det minskar benägen-
heten att försöka starta ett snabbväxande företag och försvårar 
potentiella snabbväxares möjligheter att rekrytera bra personal.

Samtidigt är en viss grad av anställnings- och inkomsttrygg-
het av stort värde, eftersom det, om balansen är den rätta, upp-
muntrar till lojalitet med det egna företaget och ger incitament 
att skaffa sig företagsspecifik kompetens. Men den som förlorar 
sitt jobb på grund av att verksamheten läggs ned eller frivilligt 
byter jobb, ska inte därmed förlora all trygghet som upparbetats 
inom ramen för den nuvarande anställningen; upparbetade rät-
tigheter bör göras mer portabla. 

Österrike genomförde en intressant reform år 2003. Istället 
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för system med dyra avgångsvederlag som försvårar omställ-
ningar infördes individuella trygghetskonton som finansierades 
med en arbetsgivaravgift. För arbetsgivaren innebär systemet att 
kostnaden för en eventuell framtida friställning är känd redan 
vid anställningstidpunkten och för den anställde minskar eller 
elimineras alternativkostnaden i form av minskad trygghet vid 
byte av arbetsgivare.20 

Lönebildning
Industriavtalet från 1997 var ett viktigt steg mot en mer inno-
vationsbefrämjande lönebildning. Dessförinnan bestämdes en 
stor andel av lönerna centralt, med föga intresse för den enskil-
des kompetensutveckling eller produktivitet – men desto mer 
fokus på den relativa löneutvecklingen för den egna organisa-
tionens medlemskollektiv. Under Industriavtalet träffas många 
avtal utan koppling till centralt förhandlade lönestrukturer – 
allting beslutas på lokal nivå. De flesta avtal inbegriper dock 
fortfarande garantier om miniminivåer på lönerna. 

De normer och institutioner som styr lönebildningen har 
ännu inte riktigt anpassats till de nya förutsättningarna, vilket 
påverkar hur väl kompetensstrukturen i och runt de snabbväx-
ande företagen fungerar. Centraliserade löneförhandlingar i 
kombination med höga minimilöner (jämfört med medianen i 
branschen) tenderar att missgynna mindre och yngre företag, 
särskilt i tjänstenäringar där det annars oftast är lättast att växa 
snabbt i kraft av en god affärsidé. 

Den sammanpressade lönestrukturen innebär också att den 
privatekonomiska avkastningen på högre utbildning är förhål-
landevis låg, vilket minskar incitamenten att betrakta utbild-

20 Systemet beskrivs i Hofer (2007).
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ning som en investering. Individer beaktar i mindre grad efter-
frågan på arbetsmarknaden för den utbildning som väljs, att 
konsumtionselementet i utbildningen får större vikt och att 
utbildningen senareläggs och kommer till mindre nytta (vilket 
bland annat syns i att de utexaminerade arbetar färre antal tim-
mar efter avslutad utbildning). 

Ju längre från den enskilda arbetsplatsen lönen sätts och ju 
mindre hänsyn som tas till de specifika omständigheterna i det 
enskilda fallet, desto svårare blir det att få kompetensstrukturen 
runt de snabbväxande företagen att fungera effektivt. Kort sagt, 
ökad innovativitet förutsätter ytterligare steg mot en mer decen-
traliserad och individualiserad lönebildning.

Arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet
Genom att tillhandahålla försäkringar mot dåliga utfall skulle 
offentlig sektor kunna minska risktagandet för individer som 
engagerar sig i entreprenöriella företag präglade av stor osäker-
het. Här är det dock viktigt att det offentliga systemet är till-
räckligt generöst för att vara relevant även för inkomsttagare 
med löner över snittet och att tryggheten inte samtidigt är 
kopplad till anställningstid hos den nuvarande arbetsgivaren.

Det finns skäl att tro att ett danskt system av flexicurity-typ 
som kombinerar ett svagare anställningsskydd med en generö-
sare offentlig inkomstförsäkring gör det lättare för företag att 
växa snabbt.21

Det är viktigt att klargöra det utbytesförhållande som här 
finns mellan trygghet och dynamik. Det är tyvärr ett faktum att 
flera av våra traditionella trygghetssystem och normer för löne-
bildning begränsar kontraktsfriheten och de möjliga kombina-

21 Klindt (2010).
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tionerna på arbetsmarknaden och i produktionen. Det gör det 
svårare för entreprenörer att experimentera och testa nytt. 

En genomgripande politik för ett mer innovativt samhälle 
bör sträva efter att i så hög grad som möjligt göra tryggheten i 
socialförsäkringssystemen flyttbar. De offentliga riskförsäkring-
arna bör tillhandahålla flexicurity. I detta ligger en hyggligt 
generös A-kassa, med höga krav på att flytta, acceptera jobb och 
vara beredd att omskola sig och skaffa nya mer produktiva kun-
skaper. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna bör utformas som 
tydliga omställningsförsäkringar, inte som alternativ till fasta jobb. 
Pensionssystemen bör vara fullt aktuariska. 

Skatten på entreprenörsinkomster
Det svenska skattesystemet missgynnar små, nya och entrepre-
nöriella företag jämfört med stora kapitalintensiva företag. Större 
bolag har bättre möjligheter till lånefinansiering och lämpar sig 
för institutionella ägare som ofta inte betalar någon skatt alls. 

Från mitten av 1960-talet fram till skattereformen 1990/91 var 
individuellt ägande av företag exceptionellt missgynnat ur skatte-
hänseende. Grundarna av företag som Tetra Pak, IKEA och 
H&M hade i själva verket inte kunnat behålla kontrollen över 
sina företag om de valt att stanna kvar i Sverige under denna tid. 

Skatten på företagarinkomster har de allra senaste åren sänkts 
kraftigt genom att 3:12-reglerna reformerats, vilket dramatiskt 
ökat möjligheterna att ta ut överskott som lågbeskattad utdel-
ning. Ägaren till ett aktiebolag kan numera alltid dela ut minst 
150 000 kr till en skattesats på 20 procent. 

I större onoterade företag skapas därmed generösa möjlig-
heter till utdelningar beskattade till 20 procent. Reglerna är 
dock svåröverskådliga och verkar därmed ändå avskräckande. 
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Till detta kommer ett betydande godtycke som innebär att 
skatten kan variera mellan 20 och 57 procent beroende på kapi-
talinsats, lönesumma i företaget och ägarandelens storlek.22

Skatten på arbete och personaloptioner
En stor del av entreprenörs-och innovationsfunktionen utförs 
av anställda som saknar delägarskap i företaget, och skattebe-
lastningen på arbetsinkomster har varit mycket hög i Sverige 
under hela efterkrigstiden. 

Eftersom en stor del av innovationsarbetet ersätts via vanlig 
lön blir skatten på arbete viktig. Redan vid förhållandevis mått-
liga löner är skatten inklusive sociala avgifter 63 procent på 
arbetsersättningen och stiger sedan till 67 procent vid den övre 
brytpunkten (då värnskatt börjar betalas). 

En viktig åtgärd vore därför att slopa värnskatten och ta bort 
de sociala avgifterna över 7,5 inkomstbasbelopp (en extra skatt 
som inte motsvaras av några förmåner). Detta skulle sänka den 
högsta marginalskatten från 67 procent till 51 procent.23 

I dag finns också en expertskatt som ger lägre beskattning för 
utländska experter under de första två åren de arbetar i Sverige. 
Den bör sänkas och inte relateras till lönenivå utan till erforder-
lig kompetens oavsett lönenivå. Med dagens regler är det i stort 
sett bara höga chefer (och framstående lagidrottare!) som kan få 
den lägre expertskatten. 

Ett instrument som skulle ha kunnat användas för att stimu-
lera nyckelpersoner att bli mer entreprenöriella är personaloptio-
ner. Detta försvåras dock av skattesystemet; vinster på personal-

22 För en diskussion om detta hänvisas till Lodin (2014).
23 Som framgår av Öbergs (2014) genomgång av kunskapsläget är en avskaffad värnskatt 

självfinansierad. 
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optioner betraktas som inkomst av tjänst när options tilldelningen 
är knuten till anställningen. 

Således beläggs optionsvinster med såväl sociala avgifter som 
marginalskatt på upp till 56–57 procent, vilket innebär en total 
skattebelastning på cirka 67 procent. Utställaren av optionerna, 
det vill säga företaget, vet dock inte vet vad optionsprogrammet 
kan komma att kosta förrän i efterhand.24 Med de svenska skatte-
reglerna kan inte en högkompetent venture capital-näring växa 
fram. 

Den medarbetare som har en ägarandel på mindre än fyra 
procent lönebeskattas alltid för utdelningar och kapitalvinster. 
Dessa nya regler omöjliggör i praktiken för grundare eller andra 
huvudägare att dra till sig och belöna nyckelpersoner genom att 
erbjuda dem ägande i företaget. 

De kapitalstarka fonder som kan säkerställa att de nya företa-
gen ges tillräckliga finansiella muskler har därigenom inte till-
gång till det instrument som är allra viktigast för dem, nämli-
gen att kunna skriva skatteeffektiva avtal med dem som gör 
jobbet. Om inte dessa personer kan ges sin rättmätiga del i upp-
byggda kapitalvärden blir det svårt att rekrytera och motivera 
dem. 

Här krävs ett djupgående omtänkande: samhället måste 
bejaka att de som skapar värdena på plats också får del av dem 
på ett rimligt sätt. Annars går det inte att få den utväxling de 
ledande politikerna säger sig vilja ha. Man kan fråga sig vilket 
rättvisebegrepp som ligger bakom dagens regler, där uppsidan 

24  I USA, å andra sidan, beskattas sedan 1981 personaloptioner lågt (15 procent t.o.m. 
2012; sedan 2013 höjd till 23,8 procent för dem som betalar högsta marginalskatt på 
arbetsinkomst) och ingen skatt utgår förrän den underliggande aktien säljs. Denna för-
ändring fick utomordentligt stor betydelse för framväxten av venture capital-näringen, 
vilken visat sig vara en effektiv institution för att harmoniera incitamenten hos entrepre-
nörer, investerare och kapitalförvaltare (Gompers och Lerner 2001).
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i form av kapitaltillväxt självklart ska tillfalla den som råkade 
ha pengar från början, trots att detta bara är en av de nödvän-
diga ingredienserna för att bygga ett innovativt och framgångs-
rikt företag.

Sparandets institutionalisering
I välfärdsstaten sparar staten och socialförsäkringssektorn åt oss. 
Vi har sällan något större sparande tillgängligt för att starta eller 
gå in som (del)ägare i ett företag. Trots detta är hushållens 
sparkvot rekordhög. Men det rör sig främst om pensionssparan-
de som är avtals- och skattemässigt gynnat. Sådant sparande är 
inte omvandlingsbart till risksparande i entreprenöriella före-
tag. Detsamma gäller individuellt sparande i form av avdragsgilla 
pensionsförsäkringar. 

De sparade tillgångarna ses främst som ett komplement till 
den inkomsttrygghet som de statliga systemen ger. Åtskilliga 
sparare har sin förmögenhet inlåst i fonder, där den inte kan 
användas som riskkapital i eget eller närståendes företag. Detta 
bidrar ytterligare till att försvåra kapitalförsörjningen för entre-
prenörsdrivna företag.

En ”avinstitutionalisering” av pensionssparandet skulle i ett 
slag göra stora delar av pensionsförmögenheten tillgänglig för 
egenkapitalinvesteringar i entreprenöriella företag.25 En viss 
andel av pensionssparandet bör bli tillåtet att använda för inve-
steringar i onoterade företag. 

25 Självfallet behövs begränsningsregler både vad gäller belopp och för att förhindra skatte-
arbitrage. Här kan noteras att det var en regeländring som gjorde en liten del av pen-
sionssparandet tillgängligt för nyföretagsfinansiering som en gång i tiden gjorde att den 
amerikanska venture capital-industrin tog fart (Henrekson och Rosenberg 2000).
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Produktmarknadsregleringar
De senare årens konkurrensutsättning av offentlig verksamhet 
har öppnat upp en ny arena för produktivt entreprenörskap 
inom ramen för vinstdrivande företag och ökningen av den pri-
vata andelen av produktionen av många tjänster har varit snabb. 
Inte minst framgår den starka effekten av friskolereformen i 
början av 1990-talet, vilken inneburit att en stor och snabbt 
växande andel av eleverna i grundskolan och gymnasiet går i 
privata skolor.

Försök att införa konkurrens i vård- och omsorgssektorn 
gjordes redan i början av 1990-talet. Det finns nu mer än 
11 000 privata vårdgivande företag i alla storlekar och driftsfor-
mer. Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962) trädde i kraft 
2009. Detta innebär en snabb ökning av andelen privat pro-
duktion inom den offentligfinansierade vården. Närmare hälf-
ten av alla läkarbesök i primärvården sker nu hos privata vård-
givare och andelen ökar fortfarande. Andelen inom den 
specialiserade somatiska vården och inom specialiserad psykia-
trisk vård ligger över 25 procent.26 Det är lätt att föreställa sig 
hur en större öppenhet för privata producenter kommer att 
bana väg för framväxten av många nya företag. 

Att hålla fast vid att nästan uteslutande förlita sig på skatter 
för att finansiera nyckelverksamheter som utbildning, vård och 
omsorg blir alltmer problematiskt. Dessa tjänster är ofta svåra 
att rationalisera och teknologiska genombrott gör det möjligt 
att erbjuda allt mer avancerad vård. Så länge privat köpkraft 
inte släpps in i dessa sektorer, förblir de i hög grad skattefinan-
sierade ”kostnadsproblem” istället för attraktiva tillväxtbran-
scher för talangfulla entreprenörer. 

26  Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Magnus Henrekson 



167

Urbanisering, infrastruktur, bostadsmarknad
Stadens starkt specialiserade företag skapar efterfrågan på 
arbetskraft med specialiserade kunskaper. Innovativitet och 
entreprenörskap underlättas när människor interagerar och 
byter jobb både inom och mellan branscher. 

Att producera specialiserade tjänster till en rimlig kostnad 
kräver ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket i regel förutsätter 
en hög befolkningstäthet. På samma sätt blir kostnaden för 
vägar, elnät, avloppssystem, sophantering och annan infrastruk-
tur per capita mycket lägre i täta miljöer med en högre utnytt-
jandegrad.27

För att detta ska bli möjligt krävs kraftigt ökade investering-
ar i infrastruktur och bostäder i och runt de större städerna.28 
Detta kan bara bli verklighet om ett antal politiska låsningar 
dyrkas upp: tanken på att hela Sverige ska kunna leva med hjälp 
av subventioner måste ges upp, hyresregleringen avskaffas och 
staten måste storsatsa på ökade investeringar i infrastruktur. 

Slutsatser
Den som värnar om en god framtida välståndsutveckling kan 
inte förlita sig på att ett antal kraftfulla entreprenörer ska kliva 
fram och ge oss övriga jobb och goda inkomster. Däremot finns 
stora möjligheter att öka välståndet genom att på ett antal vik-
tiga marginaler förbättra betingelserna för det produktiva entre-
prenörskapet.

27 Den som vill fördjupa sig i varför större städer växer kraftigt hänvisas till Glaeser (2012). 
Att bo i täta städer är också det i särklass bästa ur ekologisk synpunkt (Owen 2009).

28 De offentliga infrastrukturinvesteringarna är i dag inte högre än ca 1 procent av BNP. 
Bostadsinvesteringarna ligger på låga 3 procent av BNP, vilket bara är hälften av den 
genomsnittliga nivån under 1950- och 60-talen, trots en rekordsnabb folkökning och 
Europas snabbast växande större städer.
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Den svenska politiska visionen kring näringslivets framtida 
utveckling tar ofta för givet att varu- och tjänsteproduktion 
kommer att präglas av ett ökat kunskapsinnehåll, högre föräd-
lingsvärde och högre lönebetalningsförmåga. I en alltmer inten-
sifierad global konkurrens karaktäriserad av en allt större rörlighet 
för investeringar, företagslokalisering, teknik- och forsk nings-
satsningar, riskkapital, talanger och entreprenörskap, är den 
utvecklingen långt ifrån självklar. Det exemplifieras bland annat 
av att ett par större svenska företag valt att dra ner på forsk-
ningssatsningarna i Sverige till förmån för andra länder och en 
betydande export av svenska idéer till utlandet. 

Den svenska självbilden som en framtida kunskapsdriven 
ekonomi är visserligen fullt möjlig att förverkliga. Men den för-
utsätter en ekonomisk politik som bygger på två pelare: (i) goda 
system för att skapa ny, ekonomiskt värdefull kunskap och (ii) 
ett institutionellt ramverk i toppklass som ger de rätta drivkraf-
terna på alla nivåer att fortlöpande omvandla kunskap till inno-
vation och växande företag.

Utan den insikten riskerar visionen om Sverige som en in -
novativ och entreprenöriell ekonomi i global framkant att rämna. 
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d a r j a  i s a k s s o n

Innovera med digital  
information

Inledning 
Sverige är globalt sett en förort jämfört med världens riktiga 
maktspelare. Det är viktigt att vi förstår våra egna styrkor och 
svagheter i en globaliserad värld med nya spelregler för både 
konkurrens och samverkan. Vi har styrkor ifråga om exempel-
vis kunskaper och samarbetskultur, men vi har också en väldigt 
liten marknad, vilket gör att många idéer inte verkar affärsmäs-
sigt sunda för de aktörer de berör. Vi har också en alltför snäv 
bild av vilka områden som kan leda till ekonomisk tillväxt när 
vi underskattar vad digital tillväxt handlar om. Det är dags att 
börja med att uppdatera bilden av vilka vi är och vad vi kan till-
föra i ett globalt perspektiv. Det är dags att bygga Sverige som 
innovationsplattform för världen.

När vi pratar om infrastruktur idag, menar vi ofta fysiska 
anläggningar; transportvägar och kablar. Ibland menar vi också 
samhällsfunktioner; vård, omsorg och demokratiska funktio-
ner. Ifråga om företag kan vi också prata om infrastruktur och 
mena IT-relaterade funktioner; intranät och affärssystem. Men 
vi menar sällan informationen som sådan, trots att vi borde det. 
Information är ofta själva grunden till tillväxt, och kommer att 
vara det än mer i framtiden.
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Låt oss titta på ett exempel.
Tänk dig att du skulle investera 100 kronor och få 14 000 

kronor tillbaka. En orimlig ekvation? The human genome pro-
ject (HGP), är ett exempel som uppskattas ha varit så lönsamt. 
Projektet visar oss något viktigt om anledningar till att se infor-
mation som infrastruktur i ett modernt digitalt samhälle.

The human genome project startades 1990 med ambitionen 
att kartlägga det mänskliga genomet. 1997, efter halva den pla-
nerade tiden, hade man bara kartlagt en procent, och många 
menade att projektet var misslyckat. En som stack ut från olycks-
korparna var företagaren och författaren Ray Kurzweil, som sa 
att ”Tvärtom, nu är vi snart klara!” eftersom han menade att 
kartläggningens effektivitet ökade exponentiellt. Ray Kurzweil 
fick rätt, projektet slutfördes 2003, två år snabbare än planerat. 

Ett projekt som alltså av många sågs som dödsdömt efter 
halva tiden, blev en av de mest fantastiska framgångssagorna i 
modern tid. Kurzweils tes att allt som kan hanteras som infor-
mationsteknik utvecklas exponentiellt har fått alltmer upp-
märksamhet och hjälpte honom alltså att göra rätt bedömning 
av projektets utveckling. För att genomföra projektet krävdes 
stora investeringar från både USA och andra länder. En utvär-
dering gjord 20121 bedömer att projektet hittills genererat  
1 triljon dollar i ekonomiskt värde. Oavsett om siffran är 
absolut rätt eller inte, har The human genome project revolu-
tionerat området bioteknik och lett till stora genombrott 

1 Rapporten http://www.unitedformedicalresearch.com/wp-content/uploads/2013/06/The-Impact 
-of-Genomics-on-the-US-Economy.pdf beskrev den ekonomiska effekten av projektet som en 
skala 1:141. Även om magnituden har ifrågasatts, är alla överens om att projektet haft enorm inver-
kan på forskning och stora ekonomiska konsekvenser. http://www.washingtonpost.com/blogs/
fact-checker/post/a-1-to-140-return-from-the-human-genome-project/ 
2013/04/03/3b2d0b18-9be5-11e2-9a79-eb5280c81c63_blog.html
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inom bland annat cancerforskning och forskning om Alzhei-
mers sjukdom.

Projektet HGP är ett exempel på att satsningar som gör nya 
relevanta mängder information tillgängliga i stor skala ofta får 
stora konsekvenser för både forskning, tillväxt och samhällsut-
veckling. Egentligen är det inte konstigare än att stora genom-
brott i tillgången till information alltid inneburit revolutioner 
för det mänskliga samhället. Vår tids digitalisering är ett evolu-
tionärt kliv längs samma utvecklingslinje som skrivkonsten för 
drygt femtusen år sedan och tryckpressarna på 1400-talet.

Efter webbens genomslag ser vi nu en ny våg av digitalisering 
ta fart, och den förutspås ge stora effektiviseringsvinster och nya 
tillväxtområden. Det handlar om ”internet of things” eller 
”sakernas internet”. Inom mängder av områden investeras nu i 
teknik som skapar information om vår fysiska miljö och våra 
beteenden. På olika håll byggs mängder av lösningar som häm-
tar in information om alltifrån trafikflöden och energiförbruk-
ning till sophanteringsvolymer och luftkvalitet, men också 
mera mänskligt nära saker som antalet förbrända kalorier och 
puls. I mängder av hus, bilar, vägar och numera även armband 
och kläder sätts alltfler sensorer av olika slag som alla mäter 
något. (Både Ericsson och Cisco uppskattar att vi kommer att 
ha 50 miljarder uppkopplade prylar i världen år 20202.)

Baserat på den nya informationen skapas sedan tjänster som 
gör det möjligt för till exempel försäkringssystem att ta hänsyn 
till faktiska beteenden, sophanteringssystem att mäta faktisk 
sophantering per hushåll och i en nära liggande framtid spås 

2 http://newsroom.cisco.com/feature-content?articleId=1208342, http://www.ericsson.
com/res/docs/whitepapers/wp-50-billions.pdf
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hälsotjänster där råd och hjälp anpassas efter individuella behov 
och beteenden göra stor skillnad i allas liv.

”Problemet med nästan alla dessa  
investeringar är att de sker vertikalt.”

Dessa satsningar inom både forskning och företagande görs för 
att uppnå effektivare produktion, högre kvalitet och högre lön-
samhet. Kort sagt: mera tillväxt, och om vi aktivt väljer att nyttja 
möjligheterna, en mera hållbar framtid. 

Problemet med nästan alla dessa investeringar är att de sker 
vertikalt. Varje investering ägs av någon eller några intressenter, 
och informationen stannar nästan uteslutande i informations-
ägarnas egna tekniska system. Dagens uppmaningar från e - 
delegationen och andra att göra informationen tillgänglig via 
öppna API:er hörsammas alltför sällan, ens av våra myndig-
heter. 

Vad är konsekvensen? Bara ett fåtal får tillgång till informa-
tionen för att forska på den, eller bygga tjänster som kan gene-
rera mer affärs- och samhällsnytta. Tjänster och forskning som 
skulle bli möjlig genom att jämföra informationen från ett sy -
stem med ett annat går sällan att göra. De verkliga samhälls-
effekterna av den information som nu skapas uteblir, investe-
ringen blir till marginell nytta totalt sett.

Varför är detta ett problem? Det är ett enormt resursslöseri 
därför att digital information är grunden till morgondagens till-
växt, och framför  allt en nyckel till hållbar tillväxt på flera sätt.

Darja Isaksson



177

Digital information kan minska konsumtionen  
av ändliga resurser
Redan idag skapas digitala tjänster som ökar värdet på (och 
minskar konsumtionen av) fysiska produkter. Samverkanskon-
sumtion, eller ”Collaborative consumption” som det heter på 
engelska, är exempel på en ökande trend av digitala tjänster 
som gör det enkelt att hyra eller låna av varandra istället för att 
äga saker själva. Tillgången till, inte ägandet av, prylar blir det 
centrala. En konsekvens är att varje pryl i sig används mer och 
alltså skapar mer nytta i världen mer effektivt än tidigare. Idag 
spås det växande antalet tjänster som gör det enkelt att hyra och 
låna bilar istället för att äga dem en allt ljusare framtid i en 
trångbodd och urbaniserad värld (Zipcars, Whipcar, Flinc). 
Men inte bara bilar, utan också bostäder (Airbnb), verktyg 
(ToolPool) och kläder (GirlmeetDress) är redan idag saker som 
många numera väljer att hyra eller låna istället för att köpa. 
Samverkanskonsumtion nämns ofta som en viktig trend, efter-
som den ger betydligt mera hållbar konsumtion än 1900-talets 
slit-och-släng-beteenden.

Men vi ser också nya typer av produkter växa fram; produk-
ter som bygger på möten mellan vår fysiska och digitala värld. I 
Sverige 2013 lanserades kameran Narrative som man kan bära 
på kavajslaget och som fotograferar allt man gör två gånger i 
minuten, och produkten Automile som mäter allt man gör med 
sin bil. Båda är exempel på prylar som skapar ökande värde ju 
mer de används. Företagen bakom produkterna, och möjligen 
även aktörer runtomkring, har därför möjlighet att tjäna peng-
ar på att produkten lever länge, istället för att bara tjäna pengar 
vid försäljningstillfället. Och det går att göra mer. I stort sett 
alla fysiska produkter vi konsumerar idag, kan med hjälp av 
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digitala tjänster få ett ökat värde för oss som konsumenter; bad-
rumsvågen, kylskåpet, jackan, skidorna… 

Produktföretag har idag möjlighet att förändra både sin kon-
sumentupplevelse och sin affärsmodell till alternativ som på sikt 
är mera hållbara och även potentiellt sett mera lönsamma. 
Mängden företag som drar nytta av den möjligheten ökar allt-
eftersom tekniken som krävs blir billigare, och framgångs-
exemplen fler.

Digitalt värdeskapande är därför inte bara en fin möjlighet, 
utan i allt större utsträckning också en nödvändighet. Redan 
under 1990-talet minskade kostnaderna för att producera allti-
från vattenflaskor till kläder dramatiskt med effektivare produk-
tionsmöjligheter. De senaste åren har man börjat tala om att 
detta nu är en utveckling som accelererar och öppnar upp för ny 
konkurrens. ”You can now click a button, and have robots in 
China work for you”, säger Chris Anderson för att poängtera att 
det idag är enklare och billigare än någonsin att gå från idé till fär-
dig produkt på marknaden. Många förutspår en explosion av nya 
produkter under kommande decennier, byggda av bolag som 
ingen sett tidigare. Allt en konsekvens av den demokratisering av 
produktionsmedel som består av allt billigare hårdvara, teknik 
som gör det enkelt och billigt att skapa prototyper, såsom öppen 
hårdvara (Arduino) och 3D-skrivare, i kombination med nya 
möjligheter till finansiering (Kickstarter, Fundedbyme), distri-
bution (Etsy eller bara näthandel i stort) och marknadsföring 
(sociala medier, någon?). Allt detta ger tillsammans nya spelreg-
ler för en hel generation av nya entreprenörer.

Innovativa produkter tas alltså allt oftare fram av individer 
utanför de stora bolagen, en konsekvens av att idéer har blivit 
enklare att realisera. Men oavsett vem som ligger bakom dem, 
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kan många av de nya produkterna bidra till en mer hållbar värld 
genom att skapa värde med hjälp av digital konsumtion istället 
för bara fysiskt slitage och tanken att vi sedan ska köpa en ny 
pryl. Vi borde göra allt vi kan för att driva på utvecklingen.

Vi borde maximera konsumtionen av allt digitalt
Vi har läst mycket om de utmaningar som den traditionella 
mediebranschen ställts inför det sista decenniet. Men en annan 
vinkel på samma story, är att vår digitala konsumtion ökar hela 
tiden, och därför också den tillväxt som skapas med hjälp av den. 

Kanske är du en sådan som redan börjat ha ett flertal digitala 
prenumerationer på tjänster som Netflix, Spotify och ett par 
tidningar som The Economist och Wired? Prenumerationer där 
du flyttat dina kostnader från kabel-TV och papperstidningar 
till digitala, mera lättillgängliga alternativ. Då är du en tydlig 
del av den trend som innebär att vi flyttar mer och mer av vår 
nöjeskonsumtion till digitala kanaler.

För de av oss som sedan många år köpt alltifrån virtuella 
svärd till digitala kläder är detta kanske ingen nyhet, men 2013 
omsatte handeln med virtuella varor sex miljarder dollar. Men 
de som inte ser det som en självklarhet behöver begrunda detta.

I takt med att vi spenderar allt mer av vår tid, och lägger allt-
mer av vår sociala interaktion i digitala kanaler, ökar också vår 
vilja att betala för den konsumtion som sker där. Det kan tyck-
as underligt att dagens tweens gärna vill att mamma och pappa 
ska lägga pengar på en digital klippdocka, eller en lite fräsigare 
bil till bilspelet, men det handlar om precis samma drivkrafter 
som när en vuxen lägger några hundralappar extra på att köpa 
ett par märkesjeans. Vi människor betalar för bekvämlighet, 
riskminimering, social status och identitetsmarkörer i de sam-
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manhang där vi finns, och digitala arenor är en allt viktigare del 
i våra liv.

”Digital konsumtion är alltså en ny och  
relativt outnyttjad källa till tillväxt.”

Därför borde digital konsumtion tas på större allvar. Idag ser 
den ut att handla mest om underhållning i form av musik, film 
och spel, men faktum är att vi bara har börjat undersöka vilka 
digitala varor och tjänster som vi är villiga att betala för. Idag 
bedrivs handel med digitala ritningar till smycken, verktyg och 
alla möjliga prylar, och en del betalar extra pengar för att få till-
gång till information om sina digitala avtryck på platser som 
LinkedIn och Statigram för att bara ge några exempel på nya 
typer av digital konsumtion.

Digital konsumtion är alltså en ny och relativt outnyttjad källa 
till tillväxt. Jag är övertygad om att det är en viktig komponent 
till en hållbar framtid, därför att det ger oss en möjlighet att skapa 
i stort sett oändlig tillväxt utan att köra slut på moder jord.

En titt på Sverige
Istället för att bara göra ungefär samma sak som alla andra län-
der i världen, genom att försöka kickstarta så många innovatio-
ner och entrepenöriella företag som möjligt med den sedvanli-
ga mixen av utbildning och kapital, finns ett par ovanliga egen-
skaper i nationen Sverige jag tycker att vi borde ta fasta på när 
vi tänker på temat innovation, hållbarhet och tillväxt.

1) Vi är en förort, globalt sett
Globalt sett är vi ett väldigt litet land i periferin, lite som en för-
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ort till någon av världens största städer. Att vara liten är ofta en 
besvärlig begränsning, till exempel när svenska företag väljer att 
vänta med att införa nya tjänster och produkter, eftersom tek-
nik och lösningar behöver mogna och effektiviseras innan de 
blir lönsamma på vår lilla hemmamarknad. Men litenhet kan 
också vara en styrka, om man är kapabel att omsätta den i 
snabbhet.

2) Konsensuskulturen kan göra oss snabba
Till skillnad från USA, Frankrike och många andra västerländ-
ska demokratier, har vi ett samhällsklimat där vi många gånger 
bevisat att vi är kapabla att komma överens. Det är ovanligt, 
men i Sverige har vi vid flera tillfällen skapat breda överenskom-
melser som gjort det möjligt att genomföra stora projekt på 
kort tid. Det är en värdefull egenskap när kapaciteten att fatta 
beslut och sedan agera direkt påverkar förmågan att anpassa sig 
till en värld som förändras allt snabbare.

Hem-PC-reformen och bredbandsutbyggnaden, som under 
en tid gav oss fina konkurrensfördelar, var beslut grundade på 
en sådan insikt.

3) Vi är en teknikmogen och trendkänslig marknad
Tidigare nämnda digitala infrastruktursatsningar har bidragit 
till att vi idag är ett av världens mest teknikmogna länder. Bara 
Sydkorea har fler smartphones per invånare, och vi är ett av de 
tre länder som har flest internetanvändare per invånare3. Sam-
tidigt är Sverige internationellt känt för designkvalitet och 
trendkänslighet, egenskaper som gjort och gör oss intressanta 

3 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2?order=wbapi_data_valu-
e_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
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som marknad för bolag som vill testa nya produkter. Det är vik-
tiga fördelar i en värld där mängden produkter och tjänster 
kopplade till digitalt innehåll håller på att öka explosionsartat! 

”Trots vår ringa storlek kan vi vara relevanta  
som en testbädd för världen.”

4) Vi har erfarenhet av big data sedan hundratals år
Slutligen är vi också ett land som präglas av administrativ ord-
ning. Vi ser oss själva som en av de första nationerna att införa 
skattskrivning, och är definitivt ett av de länder som i modern 
tid gått längst ifråga om att använda strukturerad datainsamling 
för att effektivisera alltifrån skattesystemet till sjukvård och 
andra samhällstjänster. Tvillingregistret, ursprungligen skapat 
för att forska på rökningens skadeverkningar, är en datainsam-
ling som gett oss internationella fördelar, och som också betytt 
mycket för forskningen. Personnumret, idag en självklarhet för 
de flesta, var ett omdebatterat intrång i den personliga integri-
teten när det infördes på 1960-talet. Än idag är personnummer 
relativt unikt, och ses av de flesta svenskar som en självklar för-
utsättning för effektiva samhällstjänster. Trots det finns ingen 
motsvarighet i exempelvis Tyskland, där varje individ har olika 
nummer för de olika samhällstjänsterna. 

När vi idag ser att datainsamling sker i allt större utsträck-
ning, bara alltför ofta utan öppen redovisning av hur informa-
tionen används, borde vi reflektera över vilka lärdomar vi kan 
dra av vår långa historia av informationsinsamling. Vi borde 
anstränga oss för att skapa så bred samsyn som möjligt om de 
lärdomarna.

Ett sätt att se det, är att i kombination med offentlighetsprin-
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cipen och i ett land med en väl fungerande demokrati, har 
information helt enkelt betytt mycket för samhällsutveckling 
och konkurrenskraft under lång tid. (Datainsamling utan trans-
parens har vi däremot sett en del negativa erfarenheter av.) Vi 
borde vara ett föregångsland ifråga om att dra nytta av de 
erfarenheterna i en värld där ”big data” börjar spela allt större 
roll i allt från forskning och larm om epidemiska utbrott till 
energieffektivisering och trafikplanering. Istället verkar det 
ibland som att vi fokuserar på att dra nytta av den diplomatis-
ka ”handel” som kan göras med hjälp av dold informationsin-
samling, kanske raka motsatsen till att se informationen som en 
del av vår demokratis infrastruktur, och som en grundsten för 
bred hållbar tillväxt.

En innovations- och testbädd för världen
Vi skulle kunna skapa en unik plattform för forskning såväl 
som nya innovativa tjänster, och komplettera den med insatser 
som gör oss till en unik plats i världen för alla entreprenörer och 
företag. Här kommer en skiss på vad det skulle betyda:

Ge incitament för maximal mängd unik information
Den fysiska infrastrukturen för ny spännande information ver-
kar idag lösa sig med traditionella marknadskrafter. Vi ser redan 
lösningar som samlar in information byggas överallt. Varje hus 
som byggs, varje bil som produceras, och snart nog varje gatlyk-
ta förses helt enkelt med den teknik som krävs för att generera 
intressant information om dess användning. Men i nästan 
samtliga fall stängs informationen inne i system som inte kom-
mer andra till godo än den nischaktör som investerat i lösning-
en. Det måste finnas verkliga incitament för att dela med sig av 
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informationen, exempelvis skattereduktion på investeringen i 
utbyte mot att informationen görs tillgänglig.

Incitamentsmodellen kan ingå i ett ramverk som också gör 
en prioritering av vad som är värdefull information och inte, 
och som gör det så enkelt som möjligt att få överblick och till-
gång till informationen för utomstående.

Definiera en informationspolicy som ger riktning och intäkter
En central del i innovationsplattformen vore en policy som re -
glerar vem som får tillgång till vilken information, på vilket sätt 
och till vilken kostnad. Policyn behöver integrera de principer, 
transparens och delaktighet, vi historiskt haft som motvikt till 
datainsamlingens nackdelar..

Hela världen skulle erbjudas att skapa tjänster baserade på 
information som är generell och helt anonymiserad, medan 
bara kända och godkända aktörer skulle få tillgång till mer spe-
cifik information. För att få använda information som går att 
härleda till en enskild individ, skulle man kräva full transparens 
ifråga om hur informationen användes, samtidigt som berörda 
individer själva skulle ges insyn och möjlighet att inte inklude-
ras i sådan information. 

Policyn skulle premiera initiativ och produkter som bidrar 
till viktiga områden, som hälsa, minskat klimatavtryck, ökad 
transparens och delaktighet.

Koppla plattformen till en nationell upphandlings- 
policy med fokus på innovation
För att maximera sannolikheten att de produkter och tjänster 
som byggs på informationen också kommer ut på den svenska 
marknaden så snabbt som möjligt behövs en nationell innova-

Darja Isaksson



185

tionsfokuserad upphandlingspolicy i vår offentliga sektor. Genom 
att förenkla för dem som möter lösningarna i verkligheten att ge 
feedback på deras styrkor och svagheter, kan man göra kvalitets-
aspekter tydliga för både upphandlare, användare och de som 
skapar tjänsterna. Det kan skapa nya sätt att sätta kriterier och 
mäta kvalitet i upphandlade lösningar. Det kan ge möjlighet att 
mäta ökad samhällsnytta och ge bättre affärer för samhället.

Innovationsplattformens konsekvenser
Baserat på min bild av Sverige som ett litet, men relativt snabb-
rörligt och digitalt moget land föreslår jag alltså en innovations-
satsning som fokuserar på digitala möjligheter att skapa hållbar 
tillväxt. Några av de fördelar Sverige skulle kunna få av en natio-
nell innovationsplattform vore

– Snabbast möjliga tillgång till unika tjänster fokuserade på 
samhällsnytta, tjänster som annars är för dyra för att bygga för 
en så liten marknad och som kan ha global marknadspotential.

– Sverige blir ett attraktivt val för många företag, eftersom vi 
tillgängliggör många unika dataset. Vi skulle ha en unik fördel 
i jämförelse med andra viktiga entreprenöriellt drivna platser 
såsom Silicon Valley, London, Berlin och Tel Aviv 

– Vi skulle få intäkter från många internationella aktörer som 
idag inte alls bidrar till vår statskassa. Ett slags ”microintäkter” 
och ökad sannolikhet till större inflöden än dem vi ser idag

– Användningen av innovationsplattformen skulle också ge 
värdefull metadata; unik information om nya typer av tjänster 
och produkter som testas och utvecklas. Till och med alla sats-
ningar som inte blir framgångsrika bidrar till analys av trender 
och nya möjligheter. Kanske kan vi få en ökad mätbarhet av 
den samhällsnytta nya tjänster och produkter genererar.
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Vi skulle också ta ett stort kliv mot att bli det land i världen 
som har mest konkret erfarenhet av att anpassa både offentlig 
upphandling och informationspolicyer till en internationell 
digital verklighet. Vad vore exportvärdet av sådan kunskap?

Några ord om integritetsfrågan
En debattantologi känns inte som rätt ställe att börja argumen-
tera mot sin egen tes. Men jag förutsätter att det första mothug-
get mot tanken om innovationsplattformen kommer att hand-
la om integritetsfrågan. Så därför vill jag kort dela med mig av 
hur jag tänker.

Frågan om huruvida vi vill samla in information i framtiden 
är irrelevant, det görs redan, och allt mer för varje dag. Jag tror 
också att de möjligheter som informationen ger oss gör att vi 
som mänskligt kollektiv helt enkelt inte kommer att avstå från 
att fortsätta i den riktningen. Min slutsats är därför att det kon-
struktiva förhållningssättet till integritetsfrågan måste vara att 
diskutera hur en sund informationspolicy faktiskt ser ut, snara-
re än om huruvida informationsinsamling är bra eller dålig. Så 
även ur det perspektivet påstår jag att det är viktigt att ta detta 
på allvar nu, och försöka kombinera perspektiven hållbarhet, 
tillväxt och personlig integritet på sätt som ger win-win och 
samtidigt håller risker på hanterlig nivå. Förslaget på en innova-
tionsplattform är ett första försök att göra just det!

Slutord
Vi kan bli det första landet som ser information som infrastruktur 
i en modern digital demokrati. Genom att bygga en innovations-
plattform på information kan vi skapa unika konkurrensförde-
lar trots att vi är en liten nation, samtidigt som vi bidrar till att 
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världen tar stora kliv mot en smartare, mera hållbar framtid där 
tillväxt och hållbarhet inte längre står i motsatsförhållande till 
varandra. Jag tror att vi kan vara det enda landet i världen som 
har den möjligheten. Låt oss utnyttja den.

Darja Isaksson är grundare till två framgångsrika digitala byråer, och en 
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b o  j a n s s o n

Kan skolan rusta eleverna  
för framtiden?

”Om jag har sett längre än andra
så beror det på att jag stått på giganters axlar”

- Sir Isaac Newton

Inledning
Vid University of Louisiana arbetar biologen och forskaren 
Daniel Povinelli. Den forskning han och hans medarbetare bedri-
ver handlar bland annat om hur icke-mänskliga primater (främst 
schimpanser) resonerar kring icke-observerbara fysiska interak-
tioner såsom gravitation, kraft, massa och så vidare. För att testa 
sina teorier empiriskt har forskargruppen i huvudsak arbetat med 
systematiska jämförelser mellan schimpanser och mänskliga barn 
i åldrar mellan 18 månader och 5 år. Genom att studera hur 
schimpanser och barn reagerar på samma manipulerade föremål, 
till exempel en sedan tidigare känd leksak i vilken tyngdpunkten 
förflyttats, har forskargruppen kunnat dra slutsatser om vad som 
skiljer människors och schimpansers sätt att tänka. En central 
skillnad består i att när schimpanser trots misslyckade försök fort-
sätter försöka balansera leksaken på det sätt de lärt sig att den ska 
balanseras, så övergår människobarnen förhållandevis snabbt till 
att undersöka varför just denna leksak inte kan balansera på det 
sätt de sedan tidigare observerat, erfarit och lärt sig. Barnen vän-
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der och vrider på leksaken och försöker finna en rimlig förklaring 
till varför leksaken inte reagerar på det sätt de förväntar sig.1

Alla som någon gång har arbetat som lärare känner nog igen 
känslan av att möta denna förmåga, i synnerhet känslan av att 
möta den hos ett vetgirigt barn: En elev som med blixtrande 
nyfikna ögon frågar ”varför är det så?” eller ”varför är det inte så 
istället?”, är för många lärare ett av de främsta skälen till att man 
en gång ville bli lärare.

I detta kapitel ska jag uppehålla mig vid betydelsen av att sko-
lan lyckas fånga den entusiasm som finns inneboende i denna 
vetgirighet och förmåga till jakt på kunskaper, samt vad som 
måste åstadkommas i svensk skola i framtiden för att denna egen-
skap ska kunna förvaltas och utvecklas hos våra unga så att Sveri-
ge kan bibehålla tätpositionen som innovativ kunskaps ekonomi. 

Jag måste därför börja med att uppehålla mig vid en annan 
mänsklig förmåga. En förmåga som människan kanske inte är 
helt och hållet ensam om men som människan utvecklat mer än 
någon annan art, nämligen förmågan att överföra kunskaper 
mellan olika individer och mellan olika generationer.

Att skapa en skola för framtiden
Den svenska skolpolitiska debatten under 2000-talet har hittills 
dominerats av den negativa kunskapsutveckling som interna-
tionella studier såsom PISA, TIMSS och PIRLS har dokumen-
terat, samt den försämrade likvärdigheten i skolsystemet. Dessa 
två utvecklingsmönster har skett parallellt – samtidigt som elev-
ernas kunskaper har försämrats har också skillnaderna mellan 
olika elevers kunskaper och resultat vuxit. Utvecklingen har sett 

1 Läs mer om Povinellis forskning samt se publicerade studier på University of Lousianas 
hemsida: http://biology.ucs.louisiana.edu/content/daniel-povinelli (2013-12-05).
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olika ut i olika ämnen. Den senaste PISA-undersökningen från 
2012 visar exempelvis hur 15-åringarnas matematikkunskaper 
försämrats likartat för alla elevgrupper men också hur de redan 
svaga läsarna har försämrat sin läsförmåga mest i förhållande till 
tidigare mätningar.2

I många avseenden är det alltså de redan utsatta eleverna som har 
drabbats hårdast av den resultatförsämring som skett i svensk skola.

Debatten om vad som måste göras har gått het. Lärarnas 
Riksförbunds analys är att problemen grundar sig i ett system-
fel i svensk skola: att de som styr och finansierar skolan inte tar 
ett helhetsgrepp, bland annat för att de vare sig har kompetens 
eller riktiga incitament: För Lärarnas Riksförbund är slutsatsen 
att skolan är ett nationellt intresse som kräver ett nationellt 
ansvar. Först då skapas förutsättningar för en likvärdig och 
kompensatorisk skola.

Det finns också de i debatten som har menat att det är myck-
et viktigare att fokusera på hur skolans innehåll ska utvecklas. 
En tanke hos vissa av dessa debattörer tycks vara att om bara 
skolan skulle bli mer intressant, engagerande och utgå från elev-
ernas intressen och erfarenheter, då skulle resultaten förbättras. 
Andra efterfrågar tydligare förändringar i vad eleverna ska lära 
sig, där man önskar skifta fokus från traditionella ämneskun-
skaper till förmåga och kunskap i att kommunicera, samarbeta, 
tänka kritiskt och lösa problem samt att utveckla elevernas kre-
ativitet och innovationsförmåga. Den typen av kompetens 
kommer att efterfrågas i framtiden, menar man.3

Debattörer i denna fåra argumenterar sedan för olika typer 
av förändringar som skulle krävas. Vissa argumenterar för mer 

2 Skolverket (2012 a).
3 Se Hylén (2012) för en översikt.
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IT i skolan, gärna i form av 1-1-lösningar (där varje lärare och 
elev utrustas med en egen dator) och andra argumenterar för 
olika typer av läroplansreformer. De som driver denna tes längst 
menar till och med att skolan som institution och organisation är 
helt förlegad och därför borde avskaffas i sin nuvarande form.4

Isaac Newton behövs i skoldebatten
Jag anser att det inte finns någon motsättning mellan målsätt-
ningarna att ha en skola som både ger eleverna djupa ämnes-
kunskaper och som utvecklar deras förmåga att vara kreativa 
och innovativa. Snarare måste vi ha en läroplan som rymmer 
båda dessa dimensioner (vilket vi redan har, jag ska återkomma 
till det längre fram), dels att vi måste förstå att det förra – 
ämneskunskaper – ofta är en nödvändig men inte alltid tillräck-
lig förutsättning för det senare.

Det är ur detta perspektiv som den mänskliga förmågan att 
överföra kunskaper till varandra blir central. Den ger vetenskapen 
dess viktigaste egenskap, nämligen att den är kumulativ. Forsk-
ningen bygger vidare på föregående resultat, reviderar felaktigheter, 
ger fler belägg och gör nya upptäckter. Det är denna egenskap som 
så tydligt fångas in och uttrycks av Isaac Newton då han i ett brev 
till en annan samtida vetenskapsman ska ha sagt att:

”Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag stått 
på giganters axlar.”

Newtons vetenskapliga insatser var som sagt både banbrytan-
de och betydande och är ett tydligt resultat av både kreativitet 
och innovationskraft. Men de är också ett resultat av en djup 
förståelse för vad andra forskare ditintills hade funnit genom 
sina studier och vetenskapliga metoder.

4 Andersson (1999).
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Detta leder till insikten att vi inte kan veta vilka kunskaper 
eleverna kan komma att behöva i framtiden, men vi vet att en 
stor andel av framtidens nya kunskaper, nya tekniker och nya 
metoder kommer att bygga vidare på de kunskaper, de tekniker 
och de metoder vi använder idag. Därför måste alla elever få 
tillgång till dessa kunskaper och därför kan vi inte ha en skola 
där dessa kunskaper försämras och där inte alla elever får möj-
ligheter att tillägna sig dem. 

Traditionella ämneskunskaper inte allt
Som jag påpekade innan är inte djupa ämneskunskaper ett tillräck-
ligt villkor för att människor ska vara innovativa, kreativa eller ens 
att de kan använda dessa kunskaper på ett sätt som gynnar både 
dem själva och samhället. Det finns säkert några människor i 
världshistorien som har varit duktigare i matematik än Newton, 
men som ändå aldrig lyckades nyttja detta till att prestera stordåd.

Skolan vare sig kan eller bör slå sig till ro med att endast 
inrikta sig på att förmedla dessa typer av ämneskunskaper. Sko-
lan måste också göra mer. I Sverige har vi därför under förhål-
landevis lång tid haft mål om hur eleverna ska fostras till demo-
kratiska samhällsmedborgare, att skolan ska möjliggöra för dem 
att bli aktiva och harmoniska samt att de ska utveckla vissa 
egenskaper och förmågor som inte kan uttryckas i termer av 
traditionella ämneskunskaper.5

Inom den internationella forskningen har det sedan en lång 
tid tillbaka funnits ett intresse av att belysa dessa typer av kunska-
per, det vill säga sådana som inte kan räknas som traditionella 
ämneskunskaper. Intresset är sprunget ur det faktum att en elevs 
”traditionella” kognitiva förmågor (mätt i IQ, begåvning och lik-

5 Se vidare Linde (2011).
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nande) inte till fullo kan förklara studieframgång eller senare 
framgång i till exempel arbetslivet. Det vill säga, det finns elever 
som trots att de enligt traditionella kunskapsmått är att betrakta 
som ”smarta”, inte lyckas fullfölja utbildningar med goda resultat 
eller etablera sig på arbetsmarknaden, och så vidare.

En forskare som frågat sig vad detta beror på är Henry Levin 
vid Columbia university. Han och andra forskare har funnit att 
individegenskaper såsom självuppfattning, motivation, samar-
betsförmåga, självdisciplin, uthållighet, planeringsförmåga och 
liknande i stor utsträckning bidrar till att förklara elevers stu-
dieframgång och senare framgång i livet.6 Skolverket har också 
i studier av bland annat PISA-resultaten kunnat finna liknande 
resultat.7

Inom forskningen har därför en distinktion vuxit fram mellan 
det man å ena sidan kallar för kognitiva kompetenser (vilket mot-
svarar kunskaper inom olika ämnen) och det man å andra sidan 
kallar för icke-kognitiva kompetenser, vilka handlar om indivi-
ders attityder, beteenden och socioemotionella egenskaper.8

Dessa typer av egenskaper efterfrågas också i allt större 
utsträckning av arbetsgivare och många internationella organi-
sationer har därför ägnat stor möda åt att försöka utveckla 
utbildningspolicier i denna riktning.9

Andra kompetenser betonas också
En given följdfråga är om dessa egenskaper är något som skolan 
kan (och bör) bidra till att utveckla? Min bestämda uppfattning 
är att den bör det, vilket också forskningen visar. Många av 

6 Levin (2012); Skolverket (2013).
7 Skolverket (2012 b).
8 Se Skolverket (2013).
9  Hylén (2012).
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dessa egenskaper är nämligen sådana som eleverna utvecklar i 
hemmet, via sina föräldrar. Föräldrarna överför både värdering-
ar kring motivation, flit, planeringsförmåga och andra icke-kog-
nitiva kompetenser och de beteenden som motsvarar dessa vär-
deringar till sina barn. I och med att alla barn får med sig dessa 
egenskaper i olika stor utsträckning, och att de är så betydelse-
fulla för elevernas utveckling, måste de vara en del i skolans 
kompensatoriska uppdrag att försöka utveckla dessa typer av 
egenskaper hos alla elever. Genom att bidra till att utveckla dem 
bidrar skolan till att öka elevernas möjligheter att både nå stu-
dieframgång och att nå sina mål. I det här sammanhanget är det 
mycket intressant att lyfta fram det faktum att Sverige redan lig-
ger väldigt långt fram på detta område ur ett internationellt 
perspektiv. Till en konferens på temat som Skolverket anordna-
de under 2012 genomförde Berit Hörnqvist, huvudsekreterare 
i 1991 års läroplanskommitté, en analys av skolans styrdoku-
ment med fokus på de nya läroplanerna. Analysen utgick från 
ett raster om sju kluster av icke-kognitiva förmågor som lyfts 
fram som betydelsefulla av forskningen (se tabellen intill).

Analysen visade att dessa icke-kognitiva förmågor i hög men 
varierande grad finns representerade i de svenska läroplanerna. 
De förmågor som visat sig ha störst förklaringsvärde på studie-
framgång, karaktärsförmågor (såsom motivation, uthållighet, 
flit med mera), har dock försvunnit ur de svenska läroplanerna 
efter 1994 års reform.10 Det Skolverkets konferens bland annat 
syftade till att belysa var dock att vi i svensk skola ännu inte 
arbetar tillräckligt systematiskt och medvetet med att utveckla 
dessa förmågor hos eleverna. De läroplansmässiga förutsätt-
ningarna tycks således finnas.

10  Hörnqvist (2012); Skolverket (2013)
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Vissa förutsättningar på plats, andra inte
Jag började arbeta som lärare i historia och samhällskunskap 
redan 1978 och undervisade ända fram till jag blev ordförande 
för Lärarnas Riksförbund under våren 2013. En av de viktigaste 
slutsatser jag kan dra av mina erfarenheter som lärare är att vi 
alla kan vända den negativa utvecklingen sedan slutet av 1990-
talet och skapa en likvärdig skola med hög kvalitet.

”Vi måste förstå att vi inte kan förutspå exakt  
vilka kunskaper eleverna kommer att  

behöva i framtiden.”

För att kunna bryta den negativa utvecklingen avseende kun-
skaper och likvärdighet måste vissa förändringar ske som grun-
dar sig på några viktiga insikter:

Vi måste förstå att vi inte kan förutspå exakt vilka kunska-
per eleverna kommer att behöva i framtiden. Vad vi där-
emot vet är att en mycket stor del av framtidens nya kunskaper 
kommer att bygga vidare på sådant vi vet idag. Vi måste där-

Kan skolan rusta eleverna för framtiden?

Typer av icke-kognitiva förmågor som undersökts i läroplanerna

Kreativa inslag

Empatiska inslag
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Inslag om analys och problemlösning
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för ha en skola som möjliggör för alla elever att ta del av 
dagens kunnande, för att aktivt kunna bidra till framtidens 
kunnande. Skolan måste därför hålla en mycket hög kvali-
tet över hela landet och ge eleverna en likvärdig utbildning. 
I och med att detta ligger i hela nationens intresse måste det 
vara ett nationellt ansvar att se till att det kan bli så.

Vi måste förstå att det inte finns någon motsättning mellan 
att skolan ska förmedla ämneskunskaper och utveckla andra 
typer av förmågor hos eleverna. Att ha goda ämneskunska-
per är ofta en nödvändig men inte alltid en tillräcklig förut-
sättning för att kunna vara kreativ, innovativ samt en kritisk 
granskare av sin omvärld. Våra nuvarande läroplaner bygger 
redan på en sådan tanke. Låt oss nu skapa en skola som gör 
verklighet av detta för samtliga elever. Det första och vikti-
gaste steget är därför att se till att ingen elev lämnar grund-
skolan utan att ha uppnått samtliga mål för grundskolan.

Vi måste förstå att den enskilt viktigaste resursen vi har för 
att kunna ta tillvara, förvalta och utveckla elevers innebo-
ende vilja att lära och förstå är kunniga och skickliga lära-
re. Skolan har inte på något vis monopol på kunskap, men 
kan erbjuda alla elever systematisk stimulans, utmaning 
och nya kunskaper som hjälper individer att nå kunskaper 
och förmågor de kanske inte hade nått på egen hand. 
Forskningen visar tydligt vilka egenskaper och kunskaper 
skickliga lärare har för att lyckas med detta. Vi måste där-
för skapa en skola som drar till sig skickliga lärare, att 
skickliga lärare stannar i yrket och att alla elever har rätt att 
ha skickliga lärare.

Bo Jansson
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Låt oss därför fortsätta att reformera skolan med dessa utgångs-
punkter. På så sätt skapar vi en skola som rustar våra elever för 
en oviss men ljusnande framtid!
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s i m o n  k yag a

Att tolerera det annorlunda: 
grunden för innovations
samhället

Innovationer skapas inte ur tomma intet. De skapas av indivi-
der i samhällen som stödjer innovation. Vill dagens arbetsgiva-
re verkligen ha kreativa anställda? Är det kanske så att vår skola, 
arbetsmarknad och hela vårt samhälle är fundamentalt skeptis-
ka till de personlighetsegenskaper som är förknippade med krea-
tivitet? Att ha en psykisk sjukdom innebär per definition att 
vara annorlunda än de flesta andra. I den största studien på 
området har vi undersökt relationen mellan kreativa yrken och 
psykisk sjukdom bland 1,2 miljoner patienter och deras släk-
tingar i Sverige. Resultaten stödjer idén om ett samband mellan 
kreativitet och psykisk sjukdom, och betonar samtidigt vikten 
av tolerans i ett innovationssamhälle.

Frågan om hur man skapar ett innovativt samhälle är inte ny. 
Det senaste seklet har man till exempel frågat sig hur antikens 
Grekland kunde frammana så många innovationer, samtidigt 
som kulturen paradoxalt nog präglades av en skepsis till nymo
digheter. Paul Cartledge, redaktör för The Cambridge Illustrated 
History of Ancient Greece, menar att åtminstone tre alternativ är 
möjliga. Det första alternativet är att utvecklingen skedde grad-
vis och försiktigt, vilket då lättare kunde accepteras. Det andra 
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alternativet är att de grekiska stadsstaterna skapade unika poli-
tiska förutsättningar för innovationer trots en allmän tveksam-
het till nyheter, medan det tredje alternativet är att innovatio-
nerna drevs av för tiden ”atypiska” individer. Oavsett förklaring, 
fann sig till exempel författaren till Hippokrates (460–370 f.Kr) 
teorier tvungen att argumentera för att de medicinska idéer 
som framfördes var gamla och inte alls nya.

Tvekan inför det nya
För i alla tider har människor tvekat inför det nya. Själva inne-
börden av ordet innovation var länge ”att bryta den etablerade 
ordningen”. I århundraden var innovation ett bekymmer för 
kungar och statsmän. Innovation ansågs farligt och förbjöds i lag 
med stränga straff. De senaste decennierna har ordet förändrat 
sin betydelse och syftar nu snarare på förbättrade (teknologiska) 
lösningar av marknadens behov. Trots denna förvandling till 
något väsentligt mer positivt, rentutav ett modeord inom politik 
och ekonomi, så finns den grundläggande aversionen mot det 
nya kvar. Varje teknologisk landvinning för med sig oro över de 
samhälleliga konsekvenserna, och det går allt snabbare. Inför den 
ökande intensiteten skruvar drabbade medborgare på sig allt häf-
tigare. Istället för eufori över det nya blir aversionen och ångesten 
allt starkare. Utvecklingen går för snabbt och oförmågan att släp-
pa det gamla gör att vissa, med Durkheims ord, drabbas av alie-
nation och en känsla av meningslöshet.

Det blir i det sammanhanget en social risk att vara kreativ. 
Medan uppskattningen över bra idéer är stor, blir ogillandet 
över alltför stora och orealistiska (läs normbrytande) idéer desto 
kraftigare. Det är antagligen ett av skälen till att geniala idéer 
uppstår när vi är unga. Med några enstaka undantag skapas få 
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banbrytande innovationer efter medelåldern. Med åldern lär vi 
oss att undvika utmanande idéer.

Dagens samhälle ger oss inte optimala förutsättningar för 
innovationer. Tvekan inför det nya finns alltid latent. Men det 
finns också ett annat hinder. Förmågan till innovationer är för-
mågan att hitta lösningar på befintliga och outtalade behov. För 
det krävs förmåga att tänka bortom invanda mönster. Med en 
sådan förmåga infinner sig också tendensen att även agera bort-
om invanda mönster.

Individen i centrum
Skillnaden mellan innovation och kreativitet är individen. 
Medan innovation står för användandet av nya idéer, så är kre-
ativitet individens förmåga att skapa nya och användbara idéer. 
Innovation och kreativitet är därför inte samma sak, men fören-
as i den kreativa individen. Aristoteles anekdot om Thales (625–
545 f.Kr.), västvärldens första filosof, är målande. Thales, en fat-
tig man, blev en gång kritiserad för att hans många idéer inte 
var värda något. Han hyrde då samtliga olivpressar, och när 
skördetiden kom, hyrde han i sin tur ut dem till höga priser. 
Sensmoralen i historien är att idéer kan vara mycket lönsamma, 
om man väljer att använda dem till det syftet. Aristoteles (384–
322 f.Kr) är också känd för att ha frågat sig: 

”Varför är det så att alla framstående inom filosofi, 
politik eller poesi tydligt är melankoliker, och  

somliga av dem till den grad att de drabbats av  
sjukdomar av den svarta gallan?”

Uppfattningen att kreativitet och genialitet hör samman med 
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annorlunda personlighet har sin begynnelse i antiken. Stoikern 
Seneca (4 f.Kr.–65 e.Kr) avslutar sin skrift De tranquillitate animi 
med att parafrasera Aristoteles och göra gällande att: ”inget äkta 
geni har någonsin existerat utan ett stråk av galenskap”. Under 
renässansen skriver poeten John Dryden (1631–1700): 

”Great wits are sure to madness near ally’d; and  
thin partitions do their bounds divide.”

Föreställningen avtar tillfälligt under upplysningen, men åter-
kommer med full kraft under romantiken. Med bröderna Schle-
gels ord: ”Att avsäga sig rationellt tänkande innebär att transpor-
teras till den mänskliga naturens primitiva kaos, dess vackra och 
nyckfulla fantasi.” I slutet av 1800-talet publicerar Cesare Lom-
broso The Man of Genius, en sammanfattning av historiska genier, 
där han menar att genialitet är omöjlig utan galenskap. Genom-
slaget blir omfattande och snart väcks flera skeptiska röster. Bern-
hard Shaw kritiserar häftigt idén om genialitet och galenskap, 
men skriver samtidigt i The Sanity of Art (1908):

”The reasonable man adapts himself to the world; the unrea-
sonable one persists in trying to adapt the world to himself. 
Therefore all progress depends on the unreasonable man.”

Tolerans avgörande
Shaw’s resonemang vittnar tydligt om de sociala kostnaderna av 
att bryta ny mark. Ett talesätt, som anknyter till den antika bety-
delsen av ordet innovation: att ”öppna nya gruvor”. Försök att 
innovera kan vara både kostsamma och farliga, även med dagens 
definition och i vårt moderna samhälle. 

Simon Kyaga 
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Att tänka och agera annorlunda innebär alltid en risk att bli 
utesluten ur den sociala gemenskapen. Det är därför frågan om 
tolerans är avgörande för kreativitet och innovation. 

Det hävdar inte minst ekonomen Richard Florida med kol-
leger, som genom att definiera tolerans utifrån attityder mot 
homosexuella och invandrare har identifierat regioner med 
goda förutsättningar för kreativitet i USA. Det underliggande 
resonemanget är att toleranta regioner lockar till sig kreativa 
individer. Bekanta innovationskluster kring Silicon Valley på 
amerikanska västkusten och Boston på östkusten blir tydliga.

Tillsammans med Charlotta Mellander på Internationella 
handelshögskolan i Jönköping har Florida också visat ett posi-
tivt samband mellan tolerans för invandrare och antalet patent 
i olika länder globalt. De odelat positiva konsekvenserna av 
tolerans för ekonomisk utveckling har i och för sig ifrågasatts av 
andra forskare, som Niclas Berggren och Mikael Elinder i en 
studie publicerad i Public Choice 2012.

Inom psykologisk forskning är dock stödet för ett samband 
mellan tolerans och kreativitet omfattande. I Creativity: Theo
ries and Themes, Research, Development and Practice skriver 
Mark Runco, ledande kreativitetsforskare, att en av de viktigas-
te personlighetsegenskaperna för kreativt arbete är tolerans för 
ambiguitet. Det gör att kreativa individer kan tolerera en upp-
sjö av alternativa lösningar, medan andra personer föredrar ett 
avslut. De senare har svårt med osäkerheten som kommer med 
att inte ha en lösning tillgänglig. För att snabbt söka tillfreds-
ställelse väljer man då första bästa lösning, istället för att skjuta 
upp omdömet och över väga en större mängd alternativ. Mark 
Comadena har i Small Group Behavior visat att tolerans för 
ambiguitet har ett direkt samband med hur många idéer en 
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individ genererar. Runco menar att den typen av tolerans även 
återspeglas i hur man förhåller sig till andra individer och att en 
större öppenhet inför ett mer okonventionellt beteende är avgö-
rande för hur man förhåller sig till kreativa barn i utbildnings-
sammanhang.

Dessvärre tycks inte utbildningsväsende eller företag organi-
seras utifrån det perspektivet. I den mest visade TED-presenta-
tionen någonsin (~25 miljoner visningar; www.ted.com) påpe-
kar Ken Robinson, tidigare rådgivare till brittiska regeringen:

”Att ha fel är inte samma sak som kreativitet, men vad vi 
vet är att om man inte är beredd att ha fel, så kommer man 
aldrig komma på något originellt. ... när våra barn blivit 
vuxna, så har de flesta förlorat den förmågan. De vågar 
inte längre ha fel. Vi driver våra företag på det sättet, vi 
stigmatiserar misstag, och vi driver nu nationella [USA] 
skolsystem där misstag är det värsta du kan göra. Resulta-
tet är att vi utbildar bort individers kreativitet.”

Stöd kommer också från studier av Ellis Paul Torrance i USA, som 
visar att lärare föredrar okreativa elever, medan skoladministratörer 
i sin tur föredrar okreativa lärare (se till exempel Why Fly?)

Finns det ett samband?
Den som lider av en psykisk sjukdom är per definition annor-
lunda. I den hittills mest omfattande studien har vi granskat 
sambandet mellan kreativa yrken och psykisk sjukdom bland 
1,2 miljoner patienter och deras släktingar i Sverige. Kreativa 
yrken definierades som konstnärer och forskare, en klassisk 
definition, även om det självfallet även finns andra kreativa 
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yrken. Resultaten, som publicerades i Journal of Psychiatric Re
search 2012 visar ett statistiskt säkert samband för ökad före-
komst av kreativa yrken (konstnärer och forskare) bland patien-
ter med bipolär sjukdom (mano-depressivitet) och bland 
icke-diagnostiserade släktingar till patienter med schizofreni 
och bipolär sjukdom. Gemensamt för dessa båda psykiska sjuk-
domar är förekomsten av psykos, det vill säga förändrad verklig-
hetsuppfattning.

En möjlig förklaring till sambandet ges i en studie av Örjan 
de Manzano med kolleger publicerad i PLoS One 2010. Förfat-
tarna demonstrerar förändringar i en del av hjärnan som heter 
thalamus kopplat till ökat kreativt tänkande. Motsvarande för-
ändringar har tidigare observerats hos patienter med psykotiska 
sjukdomar. Hypotesen är att thalamus fungerar som ett filter 
som omedvetet filtrerar bort det som bedöms irrelevant eller 
ointressant. Det innebär i princip att thalamus sätter gränserna 
för det utrymme som vårt tänkande är tillåtet inom. Om tha-
lamus släppte igenom mer skulle vi få tillgång till mer informa-
tion och stimuli till vårt medvetna tänkande. Naturligtvis  
skulle det innebära ett mindre fokuserat tänkande och förmod-
ligen långsammare, men det skulle åtminstone inte vara begrän-
sat av våra förutfattade meningar.

I själva verket visar det sig att personer med psykotisk sjuk-
dom faktiskt är bättre på logiska slutledningar, som står i kon-
trast till förutfattade meningar än personer utan psykotisk sjuk-
dom. Gareth Owen med flera kunde 2007 i British Journal of 
Psychiatry visa att patienter är bättre än friska kontrollpersoner 
på att bedöma logiska slutledningar när dessa står i kontrast till 
”sunt förnuft”, exempelvis att solen går upp i öster. Patienterna 
var inte begränsade av sitt sunda förnuft för att dra korrekta 

Att tolerera det annorlunda: grunden för innovationssamhället
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logiska slutsatser. Annan forskning av Sheri Johnson med flera 
på Berkeley i San Francisco visar också att personer med bipolär 
sjukdom oftare har större ambitioner än genomsnittet och är 
beredda att driva sig hårdare för att nå sina mål.

De historiska exemplen på genier med excentriskt beteende 
eller psykisk sjukdom är omfattande. Vid en konferens på 
Hawaii 2011 sammanfattade Nancy Andreasen, en framståen-
de amerikansk psykiater, det hela med:

”De tre viktigaste upptäckterna i naturvetenskap är antag-
ligen: Newtons mekanik, relativitetsteorin och DNA-mo-
lekylen. Newton föddes prematurt, var kroniskt misstänk-
sam, ensam, och hade ett psykotiskt sammanbrott vid 40 
års ålder. Einstein hade uppenbara schizotypala drag och 
hans son drabbades av schizofreni. James Watson har inte 
en genomsnittlig personlighet, och även hans son kämpar 
med schizofreni. Vad är oddsen för att allt detta skulle ske 
av en tillfällighet?”

Andra kända exempel på framstående personer med psykisk 
sjukdom är: matematikern John Nash, Winston Churchill och 
Ernest Hemingway – samtliga nobelpristagare. 

Det är naturligtvis inte nödvändigt att drabbas av psykisk 
sjukdom för att vara kreativ. Våra studier av patienter och släk-
tingar avseende kreativa yrken stödjer snarare att personlighets-
egenskaper positiva för kreativitet också är behäftade med en 
ökad risk för att drabbas av psykisk sjukdom. Gregory Feist har 
i Personality and Social Psychology Review 1998 sammanfattat 
några av de vanligaste personlighetsdragen bland framgångsrika 
kreativa konstnärer och forskare. De är oftare öppna för nya 
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erfarenheter, ambitiösa och okonventionella. Konventionalitet 
är i sig kontraindikativt för kreativitet (se referens Runco).

Ett högt pris
Hur blir vi då bättre på kreativt tänkande? En studie av David 
Harrington i Journal of Personality publicerad 1975 visar att det 
faktiskt räcker att uppmana försökspersoner att vara mera origi
nella för att de ska prestera bättre på tester av kreativt tänkande. 
Det understryker återigen vikten av tolerans för kreativitet. 
Under lång tid har toleransen i Sverige ökat enligt European 
Social Survey. Men, priset för att vara annorlunda är idag fort-
farande stort. För personer med psykisk sjukdom blir det sär-
skilt tydligt. Först lidandet i den psykiska sjukdomen, sedan det 
stigma som alltjämt omfattar psykisk sjukdom. 

Ökad tolerans för annorlunda beteende leder därför inte bara 
till en möjlighet för ökad kreativitet och fler innovationer. Det 
leder också till ett bättre liv för personer med psykisk sjukdom. 
Joy Paul Guilford, den moderna kreativitetsforskningens grund-
are, kallade kreativitet för mänsklighetens viktigaste naturtillgång. 
Med ökad tolerans har vi ett effektivt verktyg för att utvinna den 
och samtidigt skapa ett bättre samhälle för alla medborgare i 
Sverige.

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri på Lidingö Affektiva Mottagning 

och forskare på Karolinska Institutet i Stockholm. Efter att ha mött flera 

patienter med kreativ begåvning blev han intresserad av den gamla 

myten om en nära relation mellan genialitet och galenskap. Tillsam-
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sjukdom manifesterat bland patienter och deras släktingar.
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l au re n t  l e k s e l l

Mer mångfald, mer innovation

Min far var forskare och innovatör. Han hade två mål: bättre 
vårdresultat för patienten och att forskning och innovation 
skulle fylla ett meningsfullt behov. Han var läkare och använde 
själv produkterna. Elektas strålkniv kom alltså till på mikronivå. 
Min uppgift blev att bilda samt ge företaget ekonomisk rationa-
litet och långsiktighet.

Ur hälsosynpunkt har våra innovationer haft en avgörande 
betydelse över hela världen. Vi är ett av två bolag som står för 
95 procent av all strålbehandling av cancer i världen. Våra in no-
vationer möter nu en miljon patienter per år och vårt mål är två 
miljoner. Lägg därtill anhöriga, släkt och vänner och man för-
står hur många som berörs av våra kliniska lösningar.

Cancervården är den dyraste vårdformen och det är viktigt 
för hela sjukvårdssystemet att möta detta behov. Strålbehand-
ling är den billigaste metoden och drygt 50 procent av cancer-
patienterna behöver den.

Idag svarar min fars ursprungliga innovationer för tio pro-
cent av Elektas omsättning. Men de är också en grund för vårt 
synsätt. Vad gör den här innovationen för nytta för patienten? 
Vad gör den för nytta för sjukvårdspersonalen? Vad gör den för 
nytta för samhället? Om man skapar en innovation som saknar 
ett tydligt mervärde för vården eller patienten blir den oftast en 
onödig ökning av sjukvårdskostnaderna.
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Genom medicinteknikbolaget Elekta har jag samlat på mig 
en hel del lärdomar kring innovationsutveckling. I det här 
kapitlet ska jag dela med mig av några av dessa erfarenheter från 
Elekta och vår bransch samt skissa på några möjliga lösningar 
på vissa av de problem som vi har i Sverige idag inom detta 
område.

Utbildning, forskning och utveckling är grunden för hela vår 
framtida välfärd, därför måste vi kraftsamla för att skapa inno-
vationsvänliga miljöer.

De senaste decennierna har vi inte haft en enda ny banbry-
tande större medicinteknisk innovation i Sverige, även om vi 
har haft många fina mindre innovationer. Pacemakern, rönt-
gen, hjärtklaffar, strålknivar och engångsnjuren tillhör alla tidi-
gare generationers innovatörer.

För att säkerställa vår position i det postindustriella samhäl-
let måste vi få fram fler innovationer som leder till säljbara pro-
dukter. På 1950-talet och framåt hade vi ett fördelaktigt läge 
med en växande ekonomi och en värld som höll på att återhämta 
sig efter storkrigen. Men den tiden är förbi. Nu har andra länder 
kommit ifatt oss och alla tänker de i samma banor: attrahera 
in novation och industri. Detta måste vi förhålla oss till som 
nation. Om vi tror att vi är på den säkra sidan för att vi har en 
hög andel patent och forskning och utveckling i förhållande till 
BNP har vi en felaktig självbild. Jämför med till exempel Israel, 
ett litet land med en betydligt högre produktivitet och innova-
tionstillväxt jämfört med Sverige.

Att vara ledande
Elektas strategi är att vara ledande inom forskning och utveck-
ling. Det är helt avgörande för att nå våra tillväxtmål på tio pro-
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cent per år, vilket vi gjort i 20 år med undantag för 1990-tals-
krisen. Innovation är en grundpelare i hela vår verksamhet.

När man som vi arbetar med medicintekniska produkter 
inom svåra sjukdomar krävs det öppenhet. Vi strävar efter en 
lärandemiljö där vi tar in intryck, konsoliderar och sedan gör 
våra prioriteringar. Våra produkter täcker flera discipliner som 
till exempel fysik, elektronik, mjukvara, mekanik, optik med 
mera. Hur får man ihop denna breda teknologipalett?

För att klara det måste vi hålla fokus på några begränsade 
men breda sjukdomar, som cancer.

Det är egentligen hundratals olika sjukdomar men varannan 
cancerpatient i världen behöver ändå strålbehandling. Elekta 
arbetar även med ultraljud, diagnostik, röntgen och andra sam-
mansatta teknologier.

Tidigare konkurrerade vi med två jättar, med betydligt större 
resurser än vi. Nu har en av dem, Siemens, lagt ner sin strålbe-
handlingsverksamhet och en större konkurrent återstår. Vi 
tvingas hela tiden att prioritera vad våra innovationer ska använ-
das till. Vi kommer aldrig att nå våra tillväxtmål genom att för-
söka vara så billiga som möjligt. Sverige är en alltför liten hem-
mamarknad och dessutom ett högkostnadsland. Genom att 
upprätthålla vår kultur med patientnyttan i centrum ska vi 
konkurrera genom att vara fortsatt innovativa och systematiskt 
satsa på forskning och utveckling. Det handlar om att skapa 
bättre lösningar, större patientsäkerhet och mer lättanvända 
system. Samt att satsa på kostnads- och vårdeffektivitet. Relativt 
sett ligger vi på en högre forsknings- och utvecklingsandel jäm-
fört med konkurrenterna. Vi satsar 10–12 procent, vilket är 
dubbelt så mycket som den medicintekniska branschen i all-
mänhet. Men eftersom vi är relativt små med 12 miljarder i 
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omsättning har vi inte så mycket resurser i absoluta termer. Det 
gäller att göra rätt saker som är kliniskt förankrade.

Ett ständigt lärande
Innan vi ger oss in i en innovationsprocess ställer vi oss alltid 
några grundfrågor. Gör det här någon nytta för patienten? Under-
lättar det för doktorn? Skapar det högre effektivitet i vården? 

I varje större projekt ser vi sedan till att samverka med dem 
som är bäst i världen. Då bildar vi ett konsortium för det enskilda 
forskningsprojektet med såväl industriella som kliniska partner. 
Även om vi tycker att vi är duktiga kan vi inte klara allt själva. 
Efter nätverksfasen startar vår interna innovationsprocess: att 
sortera ut vilka idéer vi ska satsa på. De olika förslagen stöts och 
blöts och sedan får styrelsen besluta. När vi väl slagit fast vår 
”road map” håller vi fast vid vår plan. Vi kan öka eller minska 
takten men i regel behöver vi sällan lägga ned något projekt. 
Det kan vara att leverera strålning med större precision, läges-
bestämma tumören bättre, öka säkerheten så att inte omkring-
liggande vävnad behandlas och hitta nya metoder för att hålla 
patienten väl fixerad. Etcetera.

Trots begränsade resurser har Elekta varit först med bland 
annat digital accelerator, med bildbaserad strålbehandling, med 
stereotaktisk strålbehandling och med integrerade elektroniska 
patientjournaler. Dessa framgångar hänger samman med vårt 
synsätt att skapa ett lärande innovationsklimat. Forskning och 
utveckling är vårt främsta konkurrensmedel. Vår rädsla är att 
förlora vår ödmjukhet inför problemen och att sluta lyssna!

Högt i tak
Inte bara forskningschefen utan kunder och medarbetare ska 
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kunna slåss för sina idéer utan att vara rädda att trampa någon 
på tårna Forsknings- och utvecklingsavdelningen ser de läng-
re trenderna, säljavdelningen vad kunden vill ha i morgon. 
Om våra konkurrenter har en ny skruv, som kunden gillar, då 
måste vi också ta fram den. Säljsidan har huvudansvaret för 
att klara tillväxtmålet om 10 procent. De måste ha rätt prylar 
i väskan som passar behoven på olika marknader. Forskning- 
och utveckling måste också balanseras mot aktiemarknaden 
och dess mer kortsiktiga förväntningar och krav. Det är kon-
cernledningens och styrelsens roll. Men vi skulle aldrig försa-
ka långsiktig utveckling för att tillgodose finansmarknadens 
kortsiktiga krav. Då får vi hellre förklara för den att detta är 
något som gagnar bolaget och patienten långsiktigt, vilket 
borgar för en hög framtida förräntning. En del investerare kan 
vara kortsiktiga och vill inte vänta – då kan de välja att sälja. 
Men det är vårt ansvar att kommunicera vad det är vi gör, var-
för vi gör det och nyttan av det, främst för patienten men 
också för våra aktieägare.

Innovationer är viktiga för sysselsättningen. Men det är svårt 
att bedöma hur många Elekta egentligen sysselsätter. Vår strate-
gi är ha kundfokus. All verksamhet som inte skapar tydligt mer-
värde för kunden försöker vi är outsourca. Idag är vi 3 500 per-
soner anställda, huvudsakligen verksamma inom forskning och 
utveckling samt kundservice. Men huvuddelen av tillverkning-
en ligger hos underleverantörer.

Sedan tillkommer den sysselsättning som vår forskningspoli-
tik skapar, till exempel i samarbete med sjukhus. Det rör sig om 
invecklade teknologiska och kommersiella processer. Våra 
maskiner har miljontals linjer kod – så komplexa att jag inte 
begriper dem själv.

Laurent Leksell
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”Hur ska man då bäst rekrytera för innovation?”

Cancervården är djupt eftersatt i världen. Det råder brist på 
kapacitet och kompetens. Sjukdomen är dessutom mycket svår 
att hantera för patienten och anhöriga. Det finns ingen ro eller 
vila för den som har cancer. Vårt mål är att öka kompetensen 
hos användarna, i synnerhet de nya tillväxtländerna och att 
hjälpa till att öka kvalitet och kapacitet i cancervården globalt. 
I Sverige finns det en strålbehandlingsenhet på 170 000 invåna-
re, så vi är relativt välförsedda. USA har en maskin på 70 000 
invånare, vilket är en viss överkapacitet men ger en hög tillgäng-
lighet. Indien en på fem miljoner människor, Indonesien en på 
tio miljoner och Burma en på tjugo miljoner. Vi behöver alltså 
inte oroa oss för efterfrågeproblem. Vi har istället ett ansvar 
som ledande leverantör att säkerställa att länderna bygger sin 
kapacitet på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det gäller att bibehål-
la en vilja till innovation som konkurrensmedel.

Hur ska man då bäst rekrytera för innovation? Viktigast är 
mångfald! Den som rekryteras måste självfallet även ha specifi-
ka kompetenser men det krävs även intresse och engagemang. 
Är man inom forskning och utveckling märks och syns man i 
vårt bolag. Det kräver att man kan relatera väl till vår värde-
grund – högt i tak, långsiktighet, kvalitet och ansvar.

På fel väg
Inom medicin- och bioteknik är vi i Sverige snabbt på väg åt fel 
håll. Innovationstakten är relativt låg och höjden har sänkts. Jag 
vill dock gärna skilja på medicin- och bioteknik. Medicinteknik 
har en tydligare samhällsekonomisk och industriell funktion. 

Mer mångfald, mer innovation
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Den skapar mer sysselsättning medan biotekniken är en mer 
renodlad processindustri.

Medicinteknik har en mycket praktisk användning för 
patienten. Det handlar både om patientsäkerhet och använda-
rens skicklighet, intresse och drivkrafter. Jag är orolig och pessi-
mistisk för den svenska medicintekniska branschens utveckling, 
som jag anser till viss del är självförvållad. För att medicintekni-
ken ska få bättre fotfäste krävs bland annat en mycket starkare 
klinisk forskningsmiljö. Men under de senaste tjugo åren har 
den kliniska forskningen urholkats.

Trots att det finns en insikt om problemen klarar man inte av 
att organisera systemen. Universitetssjukhusen ligger under 
landstingen, vilkas uppgift inte är att forska utan att leverera 
bra och ekonomiskt motiverbar vård. Detta i en situation då 
vårdtrycket på grund av demografin växer mycket snabbare än 
resurserna, vilket i sig är en stor utmaning. Landstingen saknar 
därför såväl tid som ekonomiska resurser att bygga upp håll bara 
och långsiktiga kliniska forskningsmiljöer.

Ett annat hinder är lagen om offentlig upphandling, som gör 
att landstingen drar sig för att samverka med industrin och även 
prioritera innovationsupphandling. Det påverkar möjligheter-
na att samverka med mindre bolag. Deras beslut får inte upp-
fattas som tagna på felaktiga grunder. Det gör att lägsta pris 
oftast prioriteras istället för innovation och kvalitet. Landsting-
en är också dåliga på att tala om vad de egentligen behöver. 
Eventuellt med undantag av kliniska expertsystem har de svårt 
att formulera sina behov för leverantören. De köper hellre inom 
ramen för deras befintliga och etablerade vårdproduktion.

Ett tredje problem är belönings- och motivationssystemen i 
vården. 

Laurent Leksell



215

Innovationerna tillhör arbetsgivaren. Ta till exempel en kirurg 
som kommer på nya metoder för prostataoperationer på ett uni-
versitetssjukhus. Som anställd i Landstinget får han eller hon inte 
någon äganderätt till eventuell exploatering och kommersialise-
ring. Men den som skapar en innovation på universitet äger den 
och omfattas av lärarundantaget.

Premiera framsteg
Sverige kunde ha varit ledande inom IT-system för sjukvården om 
landstingen lyckats samordna sig till ett beslut om den bästa gemen-
samma elektroniska patientjournalföringen, istället för att som nu 
ha ett mer eller mindre eget system på varje avdelning. Tandvården 
har genom Försäkringskassan lyckats utveckla ett nationellt elek-
tronisk patientjournalsystem som täcker i princip alla svenska 
patienter. Men på ett sjukhus idag kan det finnas flera hundra 
IT-system som inte kommunicerar med varandra. Om en patient 
går från ett landsting till ett annat hänger journalen inte med. 

Annars tycker jag att det är lätt att förverkliga nya idéer i Sve-
rige. Vi har en utbildningsmiljö och en social struktur med 
stora möjligheter. Det är ett jämlikt land där de flesta kan finna 
nya möjligheter. Här finns till exempel inte samma konserve-
rande sociala strukturer som i södra Europa. Forskningsmiljön 
präglas i allmänhet av mångfald och en hög utbildningsnivå, 
relativt sett.

Om man jämför Kina, som jag känner väl till, så ligger Sve-
rige före. Deras hierarkiska universitetsstrukturer stimulerar 
inte individerna till självständigt tänkande. Vad de har som inte 
vi har, är volym. Kina producerar lika många ingenjörer per dag 
som Sverige gör på ett år. Om vi inte är vaksamma blir vi 
omsprungna.

Mer mångfald, mer innovation
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Detta leder till frågan om utbildnings- och forskningsstruk-
turen i samhället. Det vore lämpligt att skapa bättre strukturer 
för att underlätta för den nya generationen svenskar att komma 
in i systemet. De utbildningsmässiga och sociala barriärerna 
måste bort. Klarar vi inte detta kommer vi att ha problem i 
framtiden med tanke på de demografiska förändringarna, med 
en åldrande befolkning och en stundande arbetskraftsbrist. Det 
krävs nya processer, nya innovationer och förhållningssätt som 
verkligen premierar framsteg och hållbar utveckling. Integra-
tion och mångfald med minskad segregation är en av flera lös-
ningar och borde prioriteras.

Mångfald i högsätet
Integration uppfattas ofta idag som liktydigt med assimilering. 
Men det är tvärtom av yttersta vikt för Sveriges framtida konkur-
renskraft att vi tar vara på mångfalden. Vi måste bejaka olikheter-
na. Om individen tillåts behålla sin särart får vi de nya ideerna.

I Elekta är vi 3 500 anställda men bara 200–300 av dem är 
svenskar. Vi har inga svenskar på dotterbolagens chefspositio-
ner. För oss är det mångkulturella en förutsättning för vår fram-
gång som bolag. Vi strävar efter en respektfull miljö där olikhe-
terna ryms. Det kan gälla nationalitet, social bakgrund, kön 
eller ålder – ju större blandning, desto bättre. Det ger oss olika 
nätverk och resursmiljöer att hämta drivkraft från för att nå vår 
gemensamma målbild.

Sverige kan ta chansen och göra som Elekta på mångfalds-
området. Då säkrar vi in en systematisk konkurrensfördel i för-
hållande till övriga Europa. Men vi kommer ändå att ligga långt 
efter USA som svarar för 60 procent av alla världens forsknings-
publikationer på det medicintekniska området.

Laurent Leksell
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USA:s framgång bottnar till stor del i just mångfalden. Mång-
fald ligger i landets DNA.

Hur ska man då förändra synsättet i Sverige? Jag tror att vi 
kommer att klara det i framtiden. Arbetskraftsbristen kommer 
att tvinga oss till att använda alla våra resurser mer effektivt vil-
ket i sin tur leder till mångfald. Vår invandringspolitik är dock 
sedan länge grundad på humanitära skäl. Eftersom vi inte varit 
lika öppna för invandring av industriella skäl så har vi en viss 
snedvridning i vår kompetensstruktur, något som i sig spär på 
segregationen.

”Vi behöver också bli mer attraktiva 
för forskare på elitnivå.”

Elekta hade till exempel en medarbetare från Kina som sökte visum 
till Kanada, som ett suveränt exempel på hur mångfalden kan han-
teras väl. När de fick se hans meriter erbjöds han direkt ett perma-
nent uppehållstillstånd. Det skulle aldrig hända i Sverige.

Vi behöver också bli mer attraktiva för forskare på elitnivå. 
På en svensk en universitetsklinik hittar man oftast svenskar i 
toppen. Nu när universiteten inte längre får betalt av staten för 
utomeuropeiska studenter kommer dessa också att minska i 
antal. Vi kommer att behöva bli bättre för att attrahera de främ-
sta utländska begåvningarna. Det är ett politiskt ansvar men 
också en fråga om attityd.

Vi borde öppna oss för mer kompetensinvandring. Det är 
inte frågan om att folk kommer och stjäl våra jobb. Alla partier 
måste fråga sig vilken demokratisk, humanitär och kompetens-
mässig struktur de vill ha på invandringen och vilken fördel-
ning – så att man inte får kluster som blir samhällen i samhäl-
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let och segregering omedelbart uppstår. Lyft de goda exemplen 
– de finns!

Ett hållbart samhälle
Det blir allt svårare att bygga Sveriges tillväxt på traditionell 
industri och basindustri, som stål och skog. I alla sektorer ökar 
tjänsteinnehållet. I våra traditionella industrier handlar det om 
att skapa ett alltmer kompetensintensivt utbud med ett för-
stärkt tjänsteinnehåll. Därmed får man produktivitetstillväxt 
och konkurrenskraft samt en prisbild som gör att man klarar ett 
högt kostnadsläge. De som inte klarat detta har redan flyttat ut 
sin produktion.

Industriproduktionen är nu nere på 15 procent av BNP. Dess 
roll som sysselsättningsskapare och exportör blir därför allt 
mind re. Istället är det tjänster ofta ihop med en produkt som 
måste bidra till tillväxten, hela samspelet bygger på kompetens 
och innovationer, även inom affärsmodell, processer och distri-
butionssystem. Basen för Sveriges framtida tillväxt och export 
bygger på innovation och en hög utbildningsnivå.

Vill vi ha kvar en bra skola, vård och omsorg kommer tryck-
et på näringslivet att öka, annars kommer vi inte att klara att 
finansiera den offentliga sektorn, som idag svarar för 40–50 
procent av BNP. Risken finns att vi hamnar i ett lätt trauma-
tiskt systemskifte med minskad tillväxt, försämrad ekonomi 
och slutligen en nedmontering av den offentliga sektorn. 
Omedelbart drabbas då de svaga i samhället samtidigt som en 
social och politisk polarisering ökar och med risk för fler ytter-
lighetsrörelser som följd. Man måste säkerställa att de som har 
det svårt också blir inkluderade. Annars får vi händelser som 
kravallerna i Husby 2013 och motsvarande. Inklusion och 
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medmänsklighet är viktigt som bas och drivkraft för ett håll-
bart samhälle.

Bredda begreppen
Vi har en tendens att jämföra oss med våra nordiska grannar 
men vi måste höja blicken. Mot USA, till exempel, eftersom 
nästan alla svenska företag har en amerikansk konkurrent. Mot 
Tyskland, givetvis. Och nu pratar vi om stora länder. Dessutom 
har vi de nya tillväxtekonomierna. Precis som Elekta kan inte 
Sverige heller gå på hela bredden. Vi måste gå igenom industri-
sektor för industrisektor där vi ska bygga innovationsklimatet 
och fråga oss: vilket land jämför vi oss med?

Inom medicinsk teknik är det inte Finland och Norge utan 
Tyskland, USA och inom vissa segment Schweiz och Holland. 
Sedan har vi nya konkurrenter som dyker upp i Kina, Sydame-
rika och Indien men även Japan, Israel och Sydkorea, med flera.

För att klara detta på ett smart sätt måste vi ha en flexibel 
strategi. Många vill ha tydliga och färre satsningar. Jag tillhör 
inte den gruppen. Det måste finnas några spjutspetssatsningar, 
men även en viss bredd. Då kommer idéerna från många olika 
håll. De kan komma från en antropolog eller en kulturgeograf 
lika gärna som från en ingenjör. Då ökar möjligheterna till  
produktivitet och idéutbyte i systemet.

När vi pratar om innovation måste vi tänka brett, inte bara på 
den senaste tekniska prylen. Vi kan inte bara ha ett spår ifall vi kör 
in i väggen. Det gäller att ha olika spår för olika territorier. Det kan 
vara nya sociala system i en storstad, att folk känner sig trygga, att 
skapa ett investeringsvänligt klimat. Det kan vara nya boendemil-
jöer och transportsystem och så vidare för ökad produktivitet.

För att öka näringslivets hållbarhet krävs breda kontaktytor 
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och referenspunkter. Detta för att säkerställa att det man gör är 
rätt och meningsfullt i ett större sammanhang. Att till exempel 
den ideella sektorn är så svag i Sverige beror bland annat på att 
vi som enda land i Europa inte tillåter avdragsrätt för gåvor till 
denna verksamhet. Näringslivet kan inte samverka naturligt 
med en NGO när möjlighet till avdragsrätt saknas.

Därmed får man inte den inblick och kompetens som en till 
exempel idéburen aktör kan bidra till. 

Vår position
Inom de områden som vi vill och kan konkurrera inom ska vi 
ha ambitionen att vara bland de tre bästa i världen. Vi kan till 
exempel satsa på Life science, Cleantech (klimatvänlig teknik) 
samt även den till stor del outnyttjade potentialen i vår kultur-
export. Samt självklart även de traditionella näringsgrenarna, 
som verkstad, ingenjörskonst och skog – gärna med nya produk-
ter, till exempel inom IT.

Även inom den statliga förvaltningen har vi säljbara produk-
ter, skattesystemet till exempel. Det kan vara på ett liknande 
sätt inom åldringsvården – nya metoder för behandling och 
bemötande. Silviasystrarna, till exempel, har en helt ny metodik 
och utbildning för demensvård – på drottning Silvias initiativ.

För att få fart på detta krävs samverkan mellan högskola, närings-
liv och förvaltning – att vi stärker varandra. Om landstingen skulle 
kunna beställa ett svenskt IT-system till exempel i samarbete med 
Vinnova – då händer något. Det skulle kunna ge mindre företag i 
ett kluster chansen till samverkan med en stor kund.

”Men det vi behöver är handling, inte bara  
mera kommittéer och utredningar.”

Laurent Leksell
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Nu skapar politikerna innovationsråd, förr kallades det för 
näringslivsråd. Men det vi behöver är handling, inte bara mera 
kommittéer och utredningar.

Det gäller att ha bättre strukturer som inte sätter upp för 
stora hinder till exempel för kapitalförsörjningen till små och 
medelstora företag. Det är inte en ny fond eller miljardsatsning 
som behövs.

Politikerna bör istället fundera på hur vi bäst skall utnyttja 
befintliga resurser som den offentliga sektorns kompetens och 
storlek. På vilket sätt styrs landsting, kommuner, staten själv 
och dess företag? De behöver demonstrera hur de underlättar 
tillväxt och förnyelse i samhället. Gäller det en ny teknisk in -
novation är det svårt att komma ut på marknaden utan en kva-
lificerad kund.

Svårigheten för nystartade företag att få riskvilligt kapital är 
stor och kommer bara att växa.

Investeringshorisonten är i bästa fall fem till sju år. Detta 
beror inte på någon grundläggande brist på riskkapital utan på 
att avkastningskravet är för högt eller risken för hög i förhållan-
de till avkastningen. Riskkapitalet går istället till USA, England 
eller Schweiz eller liknande, medan många svenska bolag blir 
utslagna.

Politikerna borde införa generösa skatteavdrag för investe-
ringar av riskkapital. Det finns modeller för det i England 
som vi skulle kunna införa. Detta skulle locka fler investerare 
till nya svenska företag och bidra till att öka den inhemska 
innovationshöjden. Hellre det än till exempel statliga risk-
kapitalfonder.

Mer mångfald, mer innovation
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Framtidens vinnare
När man talar om investeringar i svensk forskning och utveck-
ling (FoU) är det faktiskt så att ett fåtal stora företag står för 
huvuddelen. Det handlar inte bara om en ny produkt/teknik 
utan även företagets processer, distribution och tekniska platt-
formar. Detta är av stor betydelse och leder till nya nätverk,  
precis som för Elekta. Vi investerar 1,5 miljarder kronor i FoU 
och har omkring 1500 anställda som forskar, eller är del i våra 
innovationsprocesser.

Däremot bedrivs tyvärr all vår kliniska grundforskning utan-
för Sveriges gränser. Det är helt enkelt inte tillräckligt produk-
tivt att göra det här. Situationen hade till en del gått att undvi-
ka om det hade funnits mer handlingskraft i landstingen, som 
jag tidigare var inne på.

Ansvaret för att skapa en bättre struktur vilar på så många. 
Talar man om innovationsklimat har regering och riksdag ett 
grundansvar, på samma sätt som en kommunal- eller lands-
tingspolitiker. Drivkraften måste även komma från de institu-
tioner som har ett egenintresse: näringsliv, högskola och även 
från dem som faktiskt vill vara innovatörer.

En innovatör drivs av en idé. Det måste vara fint. Ibland kan 
ordet leda till att man säger att ”vi kan inte växa mer, det är inte 
hållbart”.

Det måste också bli accepterat att växa och nå framgångar. 
Driv inte på debatten med påståenden som ”nu har inkomstklyf-
torna ökat” och att det är bara av ondo, det är politiskt feltänkt. 
Differensen kan vara positiv för innovationsklimatet, för den ska-
par möjligheter och drivkrafter. Vi måste se till helheten, inte 
bara klyftan. Målet är att alla skall få det bättre! Konkurrensen 
kommer från oväntat håll, inte minst nu när globalisering och 

Laurent Leksell



223

informationsflöde går så snabbt. De länder som bygger in håll-
barhet, har högt i tak, gör strategiska satsningar, inte begränsar 
mångfalden med politisk styrning och som river hindren för sam-
verkan, förnyelse och bärkraft – de kommer att lyckas. Sverige kan 
bli ett sådant land.

Laurent Leksell är huvudägare och styrelseordförande i Elekta AB. Elek-

ta är världsledande leverantör av avancerad medicinsk teknik och in -

novativa lösningar för förbättrad strålbehandling av cancer och sjuk domar 

i hjärnan. Leksell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och 

ekonomie doktor i Internationellt Företagande och Finansiering från  

Handelshögskolan i Stockholm.  Under 1978–79 var Leksell gästforskare 

vid Harvard Business School i Boston. Leksell har även ett starkt engage-

mang i välfärdsfrågor. 2006 blev han ordförande i Stockholms Stads-

mission. 
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pe r  o lo f  l i n d s t e n

Personerna, pengarna,  
prövningarna

Medier som drivkraft och spegelbild för  
svensk innovation
En väloljad finansmarknad med god tillgång till riskkapital, ett 
väl fungerande utbildningssystem, en generös innovationspoli-
tik. Alla de där viktiga ingredienserna för ett blomstrande 
näringsliv och svensk tillväxt. 

Men även medierna har en viktig roll att spela för att stimu-
lera ett spirande entreprenörs- och innovationsklimat. 

När det gäller att lyfta fram de goda och lyckade exemplen. 
Att nyanserat granska såväl möjligheterna som utmaningarna. 
Och inte minst skapa opinion, driva på och medvetandegöra 

de mest väsentliga drivkrafterna för att stimulera innovationer 
och nyföretagande.

Såväl statliga Vinnova som medieinstitutet Fojo har under de 
senaste åren satsat pengar och resurser på att vidareutbilda 
svenska journalister i innovationsjournalistik. För att ge journa-
listerna ”kunskaper i innovationssystem och innovationspro-
cesser”. 

Att göra intresseväckande, säljande journalistik på abstrak-
tionsnivån där uppe, med system och processer, är dock minst 
sagt en utmaning.

Bra journalistik kräver en bra story. Och en bra story byggs 
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bättre med kött och blod, pengar – och gärna en kittlande kon-
flikt. 

Success stories och idolporträtt av framgångsrika entreprenö-
rer kan tyckas tendera att bli snubblande nära skvallerjournali-
stik, men vikten även för unga företagare att ha förebilder att 
inspireras av och se upp till ska inte underskattas. 

Spotifys Daniel Ek, Klarnas Sebastian Siemiatkowski och 
Kings Sebastian Knutsson är bara några av dem som numera 
tillhör Sveriges 136 miljardärer, enligt Veckans Affärers senaste 
kartläggning. Tillsammans har ett tiotal svenska entreprenörer 
på rekordtid byggt upp företagssuccéer som nått mångmiljard-
värderingar, vilket därmed gjort dem själva till medlemmar i 
den exklusiva skaran av Sveriges allra rikaste. 

Bedrifter som naturligtvis kan sporra alla de övriga tusen-
tals entreprenörer som brinner för sina idéer och som kämpar 
på med sina företagsprojekt. Precis som unga idrottare som 
drömmer om proffsframgångar i Zlatanspår, eller unga musi-
ker som inspireras av Aviciis framfart eller peppas av Robyns 
beslutsamhet.

Men redan här måste mångfalden och nyanserna in. 
Pengar är inte allt.
Och vinnaren tar inte allt.

Andra drivkrafter
Det finns en rad andra ofta minst lika viktiga drivkrafter som 
pengar för dagens unga entreprenörer. 

Och det finns mängder med lovande, intressanta företag som 
förtjänar att uppmärksammas, men som riskerar att hamna i 
skuggan av de allra mest framgångsrika som får allt strålkastar-
ljus på sig. 



226

Per Olof Lindsten 

Lika viktigt som det är att lyfta fram såväl de riktigt fram-
gångsrika som de lovande bolagen och dess skapare, lika viktigt 
är det att bevaka dess finansiärer. 

Även när det handlar om att spegla riskkapitalmarknaden och 
finansieringen av företagandet i Sverige gäller det för medierna 
att nyansera bilden. Här har vi, absolut inte helt obefogat, hård-
granskat ersättningar och skatteupplägg i de svenska riskkapital-
bolagen, som till övervägande delen fokuserar på så kallade 
buyouts, eller investeringar i mogna bolag och branscher.

Visst har riskkapitalbranschen, som den utvecklats i Sverige 
de senaste åren sig själv att skylla till stor del, men den har fått 
oförtjänt dåligt rykte.

Det ”riktiga riskkapitalet” har kommit i skymundan. Det 
som sysslar med venture capital, det vill säga satsar pengar i nya 
bolag och idéer.  

Visserligen ligger Sverige relativt bra till i ett europeiskt per-
spektiv när det gäller tillgången till venture capital, men jämfö-
relsen Europa–USA är uppseendeväckande. Under förra året, 
2013, investerades sammantaget 36 miljarder dollar i venture 
capital i USA medan samma siffra för hela EU inte var mer än 
9 miljarder dollar.

Och här hemma har inte bara det inhemska riskkapitalet 
skymts av buyoutfondernas excesser utan också fortsatt att sta-
digt minska. De senaste fem åren har de årliga investeringarna i 
venture capital rasat med drygt 60 procent, enligt Svenska Risk-
kapitalföreningens statistik. Ifjol var det blott en rännil med 1,8 
miljarder kronor som slussades från svenskt venture capital till 
nystartade bolag. 

Den comeback som var på gång för den svenska venture 
capital-marknaden efter den brutala utslagningen i spåren av 
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IT-kraschen efter år 2000 ser därmed ut ha kommit av sig igen. 
Det här speglas också av att antalet svenska venture capital- 
firmor minskat från som mest 160 stycken 2001 till i dag dry ga 
50-talet.

Oroväckande är att också det statliga riskkapitalet, i bolag 
som Inlandsinnovation och Fouriertransform, allt mer tenderat 
att hellre investera i mer mogna företag framför nystartade 
in novationsprojekt, en utveckling som fick svidande kritik av 
statens egen övervakare, Riksrevisionen, tidigare i år.

Vi befinner oss således fjärran från den fruktbara symbios 
mellan staten och kapitalet som präglade stora delar av 
1900-talets svenska industriutveckling när svenska verkstadsbo-
lag som Asea och Ericsson fick ovärderlig draghjälp av varsin 
trogen och stor kund i svenska staten och de statliga bolagen 
Vattenfall respektive Televerket, ett samspel som med åren blev 
mycket av hemligheten bakom Asea/ABB:s och Ericssons 
världsledande positioner inom sina respektive branscher. 

Än mer alarmerande blir det när det står klart att i många 
andra länder, inklusive våra främsta innovationskonkurrenter, 
kommer i dag inom vissa sektorer det mesta av det riskvilliga 
och långsiktiga kapitalet från stat och offentlig sektor. Enligt 
analysfirman Bloomberg New Energy Finance satsade statliga 
utvecklingsbanker närmare 110 miljarder dollar på utveckling 
av ny teknik för förnyelsebar energi, energieffektivisering och 
kraftöverföring och distribution under 2012. Detta samtidigt 
som den privata sektorn endast investerade en knapp tredjedel 
så mycket.

Det här ger dock inte hela bilden av tillgången till riskkapital 
för svenska bolag i tidiga stadier, eftersom det också finns allt 
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fler utländska venture capital-bolag aktiva och etablerade i Sve-
rige. Vårt land tillhör världens allra största ”importörer” av ven-
ture capital. 

Nyttan med detta ska inte förringas. Förutom den uppenba-
ra fördelen med tillgången till kapital ger det också tillgång till 
erfarenheter, kompetens och nätverk som är svårt för mindre, 
inhemska aktörer att matcha.

Men i ett mer långsiktigt perspektiv är det också viktigt att 
Sverige inte heller går miste om den växande kompetens- och 
kunskapsbas som venture capital-aktörerna utgör och som kan 
vara minst lika viktig som finansieringen, de rena pengarna de 
tillhandahåller. Alltför hungriga utländska venture capital-firmor 
riskerar att kväva en ny framväxt av inhemska dylika.

Inte bara riskkapitalister utan marknadsekonomisk innova-
tion och smarta finansmänniskor överlag har oförtjänt dåligt 
rykte.

Ekonomen Joseph Schumpeters teorier om ”kreativ förstö-
relse” och innovation som den främsta förändringskraften i det 
kapitalistiska samhället gäller naturligtvis även i finansvärlden. 
Även här har nya innovationer som ny teknik, nya affärsmodel-
ler och nya produkter varit avgörande för västvärldens tillväxt 
och välstånd. Men finansiell innovation har också utpekats som 
syndabock för exempelvis den senaste finanskrisen, när sådant 
som nya så kallade strukturerade produkter som CDO:er och 
CDS:er, Collateralized debt obligations respektive Credit 
default swaps, där en mängd finansiella produkter paketerats 
samman så att det är svårt att förstå vad de egentligen innehåll-
er och knappt ens de mest slipade finansanalytikerna förstod 
dem fullt ut.

Paul Volcker, den tidigare chefen för den amerikanska cen-
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tralbanken Fed, har gjort den bevingade betraktelsen att den 
enda finansiella innovation som egentligen gjort någon nytta de 
senaste 25 åren är bankomaten. Men ack, hur länge kommer 
den att göra nytta? Om inte alltför många år kommer visserli-
gen kontanter att finnas kvar och fortfarande tilltala samlare, 
men betalar gör vi med helt andra, nya metoder. 

Men det är på den nivån debatten och synen hos allmänhet 
och politiker på finansbranschen och dess nytta för samhället i 
stort befinner sig. 

Vi befinner oss mitt i en extremt spännande tid där mycket 
av gamla invanda och till synes cementerade marknadsekono-
miska mönster och institutioner skakas om ordentligt.

Börsen, aktiemarknaden, har fått sitt existensberättigande ifrå-
gasatt i spåren av alla nya kanaler och möjligheter för bolagen 
att skaffa riskkapital som utvecklats de senaste åren, som crowd-
funding, affärsänglar och obligationsmarknadens framväxt. 

I USA har antalet börsnoterade företag nära nog halverats 
från toppen 1997, och i Europa finns i dag 25 procent färre 
noterade bolag jämfört med toppnoteringen från 2007. 

”Det mest spännande och nyskapande sker  
i dag utanför storbolagen och börsen.”

En mer nyanserad bevakning av hela den svenska riskkapital-
marknaden skulle absolut vara av godo för det inhemska inno-
vationsklimatet. 

Det mest spännande och nyskapande sker i dag utanför stor-
bolagen och börsen. Men trots det har dessa fortfarande en 
oproportionerligt stor del av medieutrymmet. 

”Vi ville ha flygande bilar, i stället fick vi 140 tecken”, kon-
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staterar Peter Thiel, en av Silicon Valleys mest framgångsrika 
entreprenörer, med en gliring åt en av det senaste året börs-
succéer inom sociala medier, meddelandetjänsten Twitter.

Han menar att vi har gått in i period av utvecklingsstagna-
tion. Vi har hamnat på en teknologisk platå.

Peter Thiel, som i dag är riskkapitalist på amerikanska venture 
capital-firman(Founders Fund, konstaterar att detta får en bety-
dande effekt på tillväxten och därmed den framtida avkastning-
en på våra pensionspengar. 

Han menar att vi, efter den era av risk och utforskande som 
gav oss en lång rad av innovationer och framsteg, de senaste 40 
åren hamnat i en kultur präglad av säkerhet och regleringar. 

Och det har nu påverkat såväl börsen som riskkapitalbolagen 
där allt mindre pengar går till mer vågade och banbrytande 
in novativa bolag och projekt.

De stora läkemedelsbolagen skär ner dramatiskt på sina 
forskningsbudgetar. Att lösa de sjukdomsgåtor som återstår har 
visat sig dyrt, tidskrävande och svårt.

Eller ta de enorma kassor som många av världens storföretag 
sitter på. De hittar inget tillräckligt innovativt och intressant att 
investera i, annat än att dela ut pengarna igen till aktieägarna.

USAs största företag i Fortune500 har det senaste decenniet 
spenderat 3 000 miljarder dollar på att köpa tillbaka aktier i de 
egna företagen. Många av de ledande IT- och life scienceföreta-
gen har till och med spenderat mer på aktieåterköp än på forsk-
ning och utveckling.

När svenska framtidsanalysföretaget Kairos Future lanserade sina 
10 hetaste trender för 2014 var en av dem ”The end of the future” där 
man konstaterar att ”problemet är inte att vi saknar pengar att 
investera, utan problemet är att vi inte vet vad vi ska investera i”.

Per Olof Lindsten 
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Och IT-bubblan sprack eftersom det visade sig att datorer 
och internet inte alls i grunden förändrade förutsättningarna 
för våra liv. 

Åtminstone inte på så kort sikt.
Men att redan döma ut datoriseringens betydelse som avgö-

rande innovation är orättvist. Många av de stora historiska 
in novationerna som ångmaskinen och elektriciteten tog både 
50 och 100 år innan vi lärde oss att utnyttja dem till fullo.

Samtidigt som frukterna som finns kvar på innovationens 
träd hänger betydligt högre, är i dag så oerhört många fler hjär-
nor sysselsatta med att göra nya vetenskapliga framsteg och 
utveckla ny teknik jämfört med för 50 och 100 år sedan.

Vi som inte tror att historien nått sitt slut ser då att vi är på 
god väg upp på en ny nivå. 

Att vi de kommande decennierna står inför en lika dramatisk 
utveckling när vi på allvar går in i den digitala IT-åldern som 
när vi på allvar trädde in i industrisamhället.

Det betyder också att en lång rad nya företag just nu ser 
dagens ljus, bland dem också ett antal svenska företag med 
potentialen att bli världsledande. 

Och en del har som sagt redan nått dit, som Spotify, Mojang 
och King. 

Världsmästare i digital underhållning. Och som sagt snuskigt 
rika ägare och entreprenörer.

De gör också världen visserligen lite gladare, men inte så 
värst mycket bättre för den skull.

Här uppenbarar sig en av svagheterna med dagens svenska 
innovationsstatus. Likadant med de senaste decenniernas främ-
sta företagsbyggen som Ikea och H&M som bygger på, visserli-
gen geniala distributions- och produktionsinnovationer, men 
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likafullt på ren och skär konsumtion. Och till på köpet, ur ett 
resurs- och hållbarhetsperspektiv, i dag långsiktigt ohållbar 
masskonsumtion. Visserligen arbetar såväl Ikea som H&M 
mycket målmedvetet med miljö- och samhällsansvar och är, 
som det också anstår de marknadsledare de är, ofta bra föredö-
men. Men faktum kvarstår, på längre sikt riskerar en förändrad 
syn på slit och släng, framtvingad av en snabbt annalkande 
resursbrist, att göra dessa svenska företagsklenoders affärsmo-
deller obsoleta. 

Här borde en annan grupp intressenter komma in i bilden, men 
gör det alldeles för sällan i medierna. 

Ägarna. 
I mindre entreprenörsbolag är de ofta ett med verksamheten, 

men i de större företagen går utvecklingen åt motsatt håll, att 
ägarna fjärmar sig alltmer från verksamheten – och verkligheten. 

De största ägarna och dess representanter i bolagsstyrelserna 
har oftast det yttersta ansvaret för företagens långsiktiga strategi-
arbete. Men har Sveriges storbolagsstyrelser de kompositioner 
som är kapabla att befästa eller stärka våra företags marknads-
positioner i världen och hantera de många nya utmaningar som 
duggar tätt i form av exempelvis fortsatt snabba, omvälvande 
teknologiska genombrott, globalisering och ökad transparens?

Inte alls, har det i alltför många fall visat sig. Bara de senaste 
åren har vi sett bolag som Teliasonera, Lundin Petroleum och 
Stora Enso som, med ägarnas goda minne, fått drivas helt utan 
någon idé om att världen där ute har förändrats och att företag 
i dag förutsätts vara en del av samhället, och förhålla sig till och 
anpassa sig efter naturen och människorna som finns där, och 
därmed också ta ett eget ansvar. 

Per Olof Lindsten 
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Sådan brist på ansvar och insikt kommer att innebära en allt 
större risk för företagen och därmed också för anställda och alla 
vi andra ägare, vi som faktiskt äger stora delar av Sveriges stor-
bolag via våra pensionspengar. 

Här kan medierna bättre upplysa och granska, innan det är 
försent.

Vi journalister är också kända för att oftast jaga i flock, klum-
pa ihop oss i mediedrev. Vi blir lätt enkelspåriga och fokuserar 
på en fråga i taget. Samma fenomen tenderar att prägla ekono-
mi- och innovationsjournalistiken där bara en bransch i taget 
höjs till skyarna.

Det är ingen tvekan om att en ivrigt påhejande journalistkår 
var en av många bidragande orsaker till att IT-bubblan kring år 
2000 blåstes upp till sådana proportioner.

I dag när vi är en bra bit in i en ny epok av omvälvande digi-
tal utveckling och framsteg får vi därför inte göra om samma 
misstag, även om det är lockande att unisont hylla allt vad nya, 
svenska internetbolag heter just nu i spåren på de redan talrika 
internationellt framgångsrika exemplen.

I dag får andra innovativa och framtidsavgörande sektorer 
som exempelvis life science, med bioteknik och hälsovård, eller 
cleantech, med miljö- och energiteknik, bara en bråkdel av den 
mediala uppmärksamhet som IT- och internetbolagen får i 
svenska medier.

De stora, internationella försöken att komma vidare med klimat-
problematiken är fortsatt lika tröstlösa. 

Desto mera trösterikt då att det ändå görs så många små, 
lovande framsteg och initiativ. 

Marknaden för cleantech, miljöteknik med förnyelsebara 
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energilösningar i täten, har fått fart igen tack vare att mycket av 
lösningarna nu är kommersiellt gångbara. 

Priset på solpaneler har fallit med omkring 80 procent de 
senaste fem åren. 

Solkraft är en energikälla att räkna med på allvar. 
Med Energiewende har vart och vartannat hus i Tyskland i 

dag solpaneler på taket. Hälften av all förnyelsebar energi pro-
duceras av hushållen, och vissa dagar kan solkraft tillgodose 
hälften av landets energibehov. 

Samtidigt är världens just nu förmodligen mest beundrade 
innovatör och entreprenör, Elon Musk med elbilsföretaget 
Tesla, en man som utmanar både hela den globala bilindustrin 
och stora delar av energisektorn. 

Men även här ser det alltså allt mer dystert ut från svensk 
horisont. Riskkapitalinvesteringarna i svensk cleantech har 
minskat betydligt de senaste åren visar statistiken från Svenska 
riskkapitalföreningen. Ännu ett exempel på den klena risk-
aptiten hos svenskt riskkapital som helst investerar i mogna 
bolag och branscher. Och ska det vara i lite tidigare stadier så 
hellre i minimalt kapitalintensiva företag som e-handelsprojekt 
och app-bolag där ”time to market” kan handla om månader, 
än i mer kapitalintensiva teknik- och energilösningar som har 
en betydligt längre investeringshorisont.

För att ha den minsta chans att klara den utmaning som håll-
barhetsfrågor som klimatkris och annalkande resursbrister 
utgör för mänskligheten, måste vi i betydligt större utsträckning 
utveckla och förlita oss på nya innovationer och digital teknik.

Mångfald i alla dess former och dimensioner är också ett 
måste för en framgångsrik innovationsnation lika väl som för 
en hållbar värld.

Per Olof Lindsten 
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Mångfald i form av allehanda åldrar, kön och kulturer i sam-
verkan. 

Naturvetare, ingenjörer och tekniker i fruktbar symbios med 
humanister, esteter och konstnärer.

Mångfald i form av företag och stat som samverkar. 
Inhemskt och internationellt riskkapital som konkurrerar. 
Formellt riskkapital och affärsänglar sida vid sida. 
Därför är det också så viktigt att medierna kan förmedla så 

mycket som möjligt av dessa breda spektrum.

Per Olof Lindsten är redaktör för Veckans Affärer. Han är utbildad 

civilekonom och har en fil kand i informationsvetenskap. Han har mer 

än 20 års erfarenhet som ekonomijournalist och har arbetat som repor-

ter, projektledare, webbredaktör, analytiker, börsredaktör samt börs- 

och hållbarhetschef.
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s t e fa n  lö f ve n

Innovation genom aktiv  
samverkan

Rc-loket är nog Sveriges vanligaste lok. Du har med största san-
nolikt åkt med ett. Det ser inte mycket ut för världen, utan är 
mer en bastant fyrkantig box, före senare tiders strömlinjeform-
ning. Men under ytan finns teknik som var världsledande när 
det kom. ”Som det brukar gå när svenska företag arbetar med 
något innovativt, så blev det en produkt i världsklass”, som tek-
nikjournalisten Jörgen Stävje beskrev det i en hyllningsartikel 
för några år sedan.

När jag arbetade på Hägglunds i Örnsköldsvik tillverkade vi 
sådana lok. Vi gjorde det också i ständig konkurrens med andra 
tillverkare som gärna skulle ta på sig jobbet. Vår enda möjlighet 
att behålla uppdraget var att vara bäst på det vi gjorde. Så vi tog 
ett gemensamt beslut om att försäkra oss om att så var fallet. Vi 
gick igenom varje liten detalj av arbetsprocessen, vred och 
vände på den, och rationaliserade och utvecklade den så pass 
mycket att vi kunde spara en tredjedel av produktionstiden. 
Och vi fick fortsätta tillverka denna elektrotekniska, boxforma-
de diamant.

Det var kanske där som jag började fatta intresse för innova-
tionsarbete, och såg hur det både kunde bibehålla och skapa 
nya jobb. Hägglunds var ett innovativt, framåtsträvande före-
tag. En gång köpte de in ett patent på en hydraulmotor utan att 
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veta vad de skulle ha den till. ”Den kommer nog till pass”, tänkte 
man. Den blev senare del av de fartygskranar som företaget till-
verkade, som blev världsledande inom sin marknad – om du 
tillåter en viss partiskhet.

När jag blev del av fackförbundet Metall kände jag att det 
där fanns samma strävan efter utveckling. Eftersom förbundets 
medlemmar alla verkade i en globalt konkurrensutsatt miljö 
hade de tidigt tagit ställning. Antingen kämpa med näbbar och 
klor för att skydda produktionssätt som skulle slås ut – eller 
främja utveckling till den grad att jobben inte behövde försvinna 
och att nya jobb växte fram. Metall valde det senare. 

Det utmanade den klassiska nidbilden av fackföreningar som 
motsträviga och nostalgiska. Det skapade en samförståndsanda 
som fokuserade på gemensamma vinster. Och det gav ett otve-
tydigt resultat för jobben, lönerna och arbetsvillkoren för för-
bundets medlemmar. 

Så därför har jag arbetat med främjandet av utveckling och 
innovation under mitt yrkesverksamma liv. Jag skulle vilja dela 
med mig av tre slutsatser jag har dragit. 

Samhället behöver gynna konstant omställning
Innovationsprocessen är till sin natur evolutionär, i den mening-
en att många idéer och initiativ skapas – och bara de bäst anpas-
sade till omvärldens behov tar sig vidare och blir etablerade. 
Gamla varor, tjänster och arbetsprocesser dör ut. Nya växer 
fram. Vill vi forma ett innovativt klimat – oavsett om det är 
inom näringslivet, utbildningsväsendet, eller någon annan del 
av samhället – behöver vi därför göra det möjligt att både våga 
vinna och förlora.

Se bara till exemplet med Rc-loken. När vi utvecklade den 
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processen, en innovation i sig, så ledde också rationaliseringen 
till att arbetsuppgifterna kunde skötas av färre personer. Några 
av mina kollegor förlorade sin plats i arbetsprocessen. Ändå del-
tog de i det projekt som rationaliserade bort dem själva – efter-
som de visste att de fanns andra uppgifter inom företaget som 
kunde göras. 

Det visar på hur anständiga trygghetssystem och starka 
utbildningsmöjligheter under hela livet kan bejaka innovation 
inom arbetsplatser. Om du bidrar till en rationalisering, och det 
dröjer några månader innan du får ett nytt jobb, ska du veta att 
det inte leder till att du får lämna villan eller dra in dina barns 
fritidsaktiviteter. Annars riskerar innovation att motverkas. Det 
sägs att de engelska arbetarna under den industriella revolutio-
nen slog sönder maskinerna som skulle ta deras jobb. När ens 
försörjning och livsmöjligheter står på spel blir det rationellt att 
tänka kortsiktigt. På många håll i Europa har man därför mot-
satt sig nödvändig strukturomvandling och förnyelse. I Sverige 
har vi valt en annan väg, men dessvärre är det 2014 inte längre 
ett lika självklart val. 

Men det krävs också möjligheter för att kunna vinna, att 
kunna satsa, om du har en idé som du tror på. Oavsett om du 
kommer från en förmögen bakgrund eller inte. Det är därför 
mitt parti har utvecklat idéer som nyföretagargaranti, där staten 
kan gå in som garant i lån som banker bedömer som marknads-
mässiga, så att människor med smarta idéer men små resurser 
kan omvandla dem till produkter och tjänster. Det ska göra det 
möjligt för dig som inte har mycket kapital sen tidigare, eller 
dig som till exempel invandrat till Sverige och fått lämna myck-
et bakom, att utveckla de idéer du tror på. 

Längs samma linje ligger tanken om möjlighet till längre 
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tjänstledighet för innovatörer, om regionala inkubatorer som 
kan få igång nya företag, och stöd till förstagångsexportörer. 
Samhället behöver gemensamma skyddsnät – men också rejäla 
språngbrädor – för att gynna innovation.

Jämlikhet främjar innovation
Detta må vara en socialdemokratisk ingång. Men tänk på detta: 
innovationer blir till när människor vågar pröva. I en beskriv-
ning av en entreprenör så ingår en tanke om att denne tror på 
sig själv och sin förmåga att lyckas. För mig är det självklart att 
fler människor hyser den känslan i ett samhälle där vi är jämli-
kar – jämfört med ett samhälle med rigida hierarkier, där alla 
ska veta sin plats.

Jag har ofta sett det på olika arbetsplatser i Sverige. Entrepre-
nören har en lite mindre känd tvilling, intraprenören. Det är en 
beskrivning av dem som jobbar inom redan existerande struk-
turer, som till exempel ett etablerat företag, och förändrar dem 
från insidan. Ofta är det någon som lärt känna en vara, tjänst 
eller arbetsprocess genom att arbeta med den, och kommit på 
en idé till utveckling. I en relativt platt organisation med aktiva 
och jämlika medarbetare, förs sådana idéer oftare fram och 
leder till större vinst. I en cementerad hierarkisk organisation 
med passiva medarbetare, riskerar de att dö undan.

”Därför hör innovationspolitik  
och jämlikhetsreformer ihop.”

Se det ur ett annat perspektiv. Sverige är idag ojämställt. Män 
har strukturellt större livsmöjligheter – de får större plats i sko-
lan trots sämre betyg och högre lön och mer inflytande i arbets-
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livet trots lägre utbildningsnivå. Det finns en könsmaktsord-
ning i samhället som systematiskt rankar stereotypiskt manliga 
attribut och egenskaper högre än kvinnors. Det finns inte någon 
biologisk skillnad mellan kvinnor och mäns förmåga att komma 
på idéer och utveckla dem. Vad innebär det då för ett samhälle 
att hälften av alla möjliga innovatörer, hälften av alla entrepre-
nörer, hälften av alla genier hålls tillbaka?

Därför hör innovationspolitik och jämlikhetsreformer ihop. 
Idag riskerar nästa Ingvar Kamprad att fastna i en underfinan-
sierad och problemtyngd skola i en förort utanför Stockholm. 
Nästa Filippa Knutsson kanske inte får chansen att läsa vidare 
på universitet när högskoleplatserna skärs ned. Möjligheten att 
bli en innovatör – eller rent av ett geni – ligger ju i ditt eget 
huvud – aldrig i din familjs inkomst eller härkomst. Därför 
kommer ett ojämlikt land konsekvent förneka ett antal 
människor att nå sin fulla potential, och därigenom förlora i 
innovationsförmåga. 

Förstår vi det blir det självklart att sträva efter att ge alla männi-
skor så lika livschanser som möjligt redan från början – innan skat-
ter betalas in och transfereringar fördelas. Investeringar så att varje 
barn kan gå i en bra förskola, en högkvalitativ och rättvis skola och 
sedan får chansen att pröva sin kunskaps gränser i en bra yrkesut-
bildning eller på universitet och högskola – det är kanske den bästa 
satsningen på Sveriges innovationskraft vi kan göra.

Staten ska inte välja vinnare – men hjälpa dem  
att samverka med varandra
Min tredje slutsats är kanske också den viktigaste: Grunden för 
en lyckad närings- och innovationspolitik i Sverige är aktivitet 
och samverkan. 

Stefan Löfven
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Detta gäller även oss förtroendevalda, som behöver inkludera 
betydligt fler i beslutsfattandeprocessen. De senaste årens syn 
på olika samhällsaktörer som särintressen, och tanken att poli-
tiska förslag ska skapas av politiker i monolog med sig själva ger 
jag inte mycket för. Samhället blir ständigt mer och mer kom-
plext och alla uppgifter som utförs i samhället blir mer och mer 
specialiserade. Det skapar en naturlig informationsbrist, efter-
som alla helt enkelt inte kan vara pålästa på allt, vilket gör att 
behovet av dialog och reformer utformade efter de påverkades 
önskemål blir allt viktigare. Kort sagt: en framgångsrik närings-
politik kan inte skapas i ett isolerat Rosenbad. 

Aktiv näringspolitik tolkas ibland som att staten ska ta på sig 
att peka ut vinnare och förlorare, och på så vis skada marknads-
ekonomin. Så är självklart inte fallet. Däremot har samhället en 
möjlighet – och i vissa fall ett ansvar – att stärka samverkan 
inom områden som saknar sådana naturliga strukturer, eller är 
särskilt avgörande för vår framtid. 

Ett tydligt exempel är Life Science-industrin. Där har Sveri-
ge goda förutsättningar, och vi har allt att tjäna på gemensam-
ma ansträngningar, men det råder inte någon tvekan att mer 
behöver göras för att möta utmaningen med en åldrande befolk-
ning med rättmätiga och höga krav på rätten till ett aktivt liv. 
Ett annat exempel är förstås utvecklingen av klimatinnovatio-
ner, och omställningen till en ekologiskt hållbar produktion. 
Detta är dock något som måste genomföras inom alla bran-
scher, där samhällets mål inte bara kan vara att skapa några 
gröna jobb – utan göra alla jobb gröna.

Men oavsett vilket utvecklingsområde det berör ska inte sta-
ten välja några vinnare – utan göra det möjligt för potentiella 
vinnare att mötas och samverka. Det kan innebära att ge fors-

Innovation genom aktiv samverkan
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kare som utvecklat en potentiell vara, produkt eller ett produk-
tionssätt möjligheten att komma i kontakt med ett företag som 
kan kommersialisera den. Att skapa en miljö där dessa aktörer 
också enkelt kan få tillgång till riskkapital, både privat och 
offentligt. Att skapa och samordna utbildningsinsatser, så att 
människor kan ta de arbetsuppgifter som måste göras för att 
företaget ska kunna växa.

I grunden handlar det om att stärka alla delar av innovations-
kedjan. För mig är en innovation en idé som blir till en produkt, 
tjänst eller ett nytt sätt att arbeta som kommer till nytta i samhäl-
let. Ofta är det därför en lång resa från ny idé, till vara, tjänst eller 
arbetssätt, till ett fungerande företag som växer och når interna-
tionella marknader – och det gäller att stödja varje del.

Först handlar det om att fler idéer behöver födas. Det är därför 
jag vill öka resurserna till både grundforskningen och den företags-
nära forskningen. I nästa skede gäller det att stärka patentskyddet 
för forskare, möjligheten till tjänstledighet för innovatörer och 
offentlig upphandling av innovationer så att även samhället kan 
gynna oberoende idéskapande. Men det räcker inte. 

Idén behöver utvecklas. På regional nivå kan samhället spela 
en viktig roll genom att investera i regionala inkubatorer, och 
öka tillgången på startkapital. En nyföretagargaranti, som jag 
nämnde tidigare, gör det också möjligt för fler att utveckla sina 
idéer. Ofta finns det även början till strukturer för regional sam-
verkan som staten kan stödja och utveckla. 

Det är just näringspolitisk samverkan – både på regional och 
nationell nivå – som en allt tilltagande internationell konkur-
rens kommer att kräva av Sverige. Frågor som infrastruktur och 
utbildningsmöjligheter, som kan vara avgörande för expansion, 
behöver kunna avgöras snabbt och bli rätt från början. Därför 
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vill vi investera i strategisk samverkan mellan företag, forskare, 
fackförbund och förtroendevalda för att enkelt kunna röja 
undan hinder och tillföra resurser om så krävs.

Det finns också ett stort behov av att innovationsfrågorna 
samordnas på högsta regeringsnivå. Ofta ligger en del av frågorna 
på Näringsdepartementet, en annan del på Utbildnings-
departementet, en tredje del på Arbetsmarknadsdepartementet 
och så vidare – med brist på både överblick och samarbete. Där 
kan ett nationellt innovationsråd, lett av statsministern, göra en 
avgörande skillnad. Ett sådant innovationsråd kan även samla 
ledande representanter just för att skapa den snabba avstäm-
ningen och möjligheten för samhället att snabbt svara på nya 
hot, men framför allt ta potentiella chanser för att utveckla inn-
ovations- och näringsklimatet. Det är ett arbete som många 
andra små men starka exportnationer har genomfört sedan 
länge, där Sverige behöver komma ikapp.

Men ännu är inte innovationskedjan komplett. De varor, 
tjänster och produktionssätt som utvecklas behöver också ta sig 
ut på marknaden för att kunna nå människor. Jag var under en 
längre tid vice ordförande i Exportrådet, och vi åkte ofta runt 
och talade med lokala företag runt om i landet om möjligheter-
na till export. Många bemötte oss först med tvivel – ”inte ska vi, 
inte har vi råd, vilka skulle vi tala med?” – men med uppmunt-
ran, stöd och knuffar i rätt riktning gick ofta den första export-
affären till något grannland i Norden eller Baltikum.

Idag, då allt fler av de potentiella innovationerna är riktade 
mot en specifik och liten målgrupp, krävs det ofta en möjlighet 
att nå internationella marknader omedelbart för att nå lönsam-
het. De företag som vill göra en nylansering behöver göra det 
direkt på en europeisk, eller global, marknad. Därför växer 
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behovet av expansiva exportstrategier som går i takt med tiden. 
Sverige behöver öka sin närvaro både på klassiska tillväxtmark-
nader som Kina och USA, men även nygamla som Brasilien, 
och unga som Botswana. Vi behöver också öka satsningarna på 
förstagångsexportörer och småföretag som vill gå ihop till 
exportorienterade nätverk. Samtidigt behöver vi förenkla för 
dem som söker exportstöd. Vi, som land, måste se de nya mark-
nader som växer fram – från Nigeria till Indonesien – och samar-
beta för att svenska företag ska kunna nå ut på dem. Först när 
idén når människor är det en innovation, och först när samhället 
även underlättar ny export har vi stärkt hela innovationskedjan.

Detta är tre slutsatser jag stödjer mig på i det arbete jag vill ta 
mig an för att utveckla Sveriges innovationsklimat. Det har gått 
ganska många år nu sedan jag arbetade på Hägglunds, och 
Rc-loken har blivit gamla. Men för mig kommer de alltid vara 
en symbol för utveckling utförd i samverkan. Och Sverige, med 
vår jämlikhetstanke, har kanske världens främsta samhällsmo-
dell för samverkan, från de minsta arbetsplatserna upp till 
nationell nivå. Jag är fast övertygad att var och en allena blir vi 
bara ett land som alla andra – men samarbetar vi kommer vi 
inte bara stärka vår innovationskraft, utan även sätta Sverige 
främst i den globala konkurrensen. 

Stefan Löfven är partiledare för Socialdemokraterna, som har antagit 

målet att Sverige genom aktiv näringspolitik och investeringar i utbild-

ning ska nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Tidigare var han förbunds-

ordförande för IF Metall, vice ordförande i Exportrådet, och ledamot i 

bland annat styrelsen för Olof Palmes Internationella Center samt 

Kungliga Tekniska Högskolans universitetsstyrelse.

Stefan Löfven
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a n n i e  lö ö f 

Innovativt entreprenörskap  
för fler jobb och en förbättrad 
välfärd

”Innovation, vad är det? Nej, det jag jobbar med är utveckling.” 
Den erfarne, ärrade och framgångsrike Gnosjöföretagaren på 
näringslivsmässan i Anderstorp för tre år sedan var tydlig med 
vad han tyckte att han sysslade med. Jag var där som ekono-
misk-politisk talesperson för Centerpartiet och förklarade reger-
ingens påbörjade arbete med den nationella innovationsstrate-
gin. Samma påstående har jag därefter mött på många håll. 
Utveckling och förnyelse är något som tjänat Sverige väl i alla 
tider, även om inte alla köper ”nyordet” innovation. 

Ordet innovation, idag på många politikers läppar, är något 
som företag, stora som små, arbetat med i decennier, för att inte 
säga sekel. Vad innovation i grunden handlar om är att föränd-
ra, förädla, förbättra produkter, tjänster och processer. Att 
utveckla, att ta högre upp i värdekedjan, att korskoppla olika 
nischer och branscher för att finna nya lösningar är andra sätt 
att uttrycka det.

Min ambition som näringsminister med ansvar för innova-
tionsfrågor har varit att både förenkla och fördjupa förståelsen 
för innovation. Att beskriva vad det egentligen handlar om. Att 
bredda definitionen. 
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Många politiker fastnar i att innovation kan dikteras ovan-
ifrån, från politiska mötesrum och nationella innovationsråd för 
ett fåtal utvalda. Min utgångspunkt, och så även den nationella 
innovationsstrategins, är att innovation skapas underifrån. Av 
människor, enskilt eller tillsammans som har ett driv, ett kunnan-
de och en vilja att förändra. Många politiker ser också innovation 
som något som enbart är för den traditionella varuproduktionen. 
Innovation är viktigt i hela samhället – för såväl industrin som 
tjänstesektorn, det civila samhället men också för den offentliga 
sektorn med dess viktiga välfärdsuppdrag. 

Kreativitet tog oss ur fattigdom
I mitten på 1800-talet låg Sveriges BNP på samma nivå som 
dagens Sudans. Människor svalt, led och utvandrade för att 
finna trygghet någon annanstans. Att utvecklingen i praktiken 
stod stilla i Sverige berodde på att vi gjorde det mesta på samma 
sätt som hundra år tidigare. Under 1800-talets senare hälft 
hände dock någonting. Tack vare viktiga och frihetliga reformer 
och satsningar som näringsfrihet, järnvägsbygge och frihandel 
fick människor möjlighet att resa sig ur fattigdom, skapa jobb 
till sig själva och andra och hitta kunder till sina produkter och 
tjänster. 

Dessa viktiga reformer väckte den slumrande svenska kreati-
viteten. Under några decennier utvecklades många nya svenska 
uppfinningar som låg till grund för kommande, framgångsrika 
industrier. Jobben blev bättre och fler, exporten ökade och väl-
färden kunde därmed utvecklas. 

Den resa som Sverige, och många länder med oss, har gjort 
de senaste hundrafemtio åren har i ett historiskt perspektiv varit 
fantastisk. Men allteftersom tiden gått har också takten i utveck-
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lingen ökat. Vi ser att resan från den innovativa uppfinningen 
till att allt fler använder den hela tiden blir kortare. 

Det tog trettiofem år för telefonen, som utvecklades på 1870-
talet, att nå 25 procent av befolkningen, för mobiltelefonen 
tolv år och för internet enbart sju år. I andra länder hoppar man 
nu över hela utvecklingssteg. I Afrika tas exempelvis inte steget 
via fast telefon utan den första telefonen är oftast mobilen. Kre-
ativitet och innovation runt om i världen är helt nödvändiga för 
att klara klimatutmaningen, demografin, lyfta människor ur 
fattigdom och skapa välstånd. Och den snabba utvecklingen 
och spridningen till fler människor och användare kommer att 
gå allt snabbare världen över.

”Vår utmaning ligger i att bli än bättre på  
det innovativa entreprenörskapet.”

Det här innebär både utmaningar och möjligheter för oss i Sve-
rige. Vår innovationsförmåga blir alltmer avgörande för att 
klara konkurrenskraften. 

Vår utmaning ligger i att bli än bättre på det innovativa entre-
prenörskapet. 

Sverige i världstoppen
Skiftnyckeln, blixtlåset, trepunktsbältet. Skype, Spotify, Pee-
poople, Solvatten. Listan kan göras lång. Det är några framträ-
dande exempel på svensk innovationskraft. Svensk ingenjörs-
konst, drivna uppfinnare eller forskare och passionerade entre-
prenörer är hjärnorna bakom de svenska historiska och 
dagsaktuella framgångarna. Människor som vågat satsa. 

I våras presenterades EU-kommissionens rankning av Sverige 
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som innovationsland, där vi fortsätter som stark etta.1 Sverige 
toppar också listan när man mäter kreativitet i världen.2 Men att 
vara på topp idag innebär inte en given topplacering i framtiden. 
Därför är min ambition att ha en aktiv näringslivspolitik och 
främja attityder för entreprenörskap och innovation som gör det 
möjligt att behålla tätpositionen även framöver. 

I ljuset av den framskjutna position som Sverige har tack vare 
framgångsrika entreprenörer, innovatörer och forskare finns det 
en stor nyfikenhet på Sverige som innovationsland. Intresset är 
stort, i såväl Tyskland som i Brasilien, Indien och Kina på hur 
Sverige arbetar med att främja innovation. Vi har sedan några 
år tillbaka tillsammans med ett antal svenska myndigheter nytt-
jat den internationella nyfikenheten för att stärka Sverigebil-
den. Med en turnerande innovationsutställning över världen 
har vi kunnat marknadsföra Sverige som ett innovativt land. 

Innovation handlar om vårt välstånd
Innovation handlar om vårt välstånd. Det är förutsättningen 
för att företag ska överleva i en stenhård global konkurrens. Det 
är en förutsättning för att vi tillsammans ska lösa våra globala 
samhällsutmaningar, för att möta den snabba omvandlingen av 
världsekonomin och för att kunna ställa om till en grönare och 
mer hållbar konsumtion och produktion. Det är också nödvän-
digt för att erbjuda samhällstjänster med hög kvalitet och effek-
tivitet i framtiden.

Sverige kan förstås inte ensamt lösa de globala klimat- och 
miljöproblemen, men vi kan och vi ska dra vårt strå till stacken. 

1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/
index_en.htm. 

2 https://si.se/verksamhetsomraden/sverigebilden-utomlands/internationella-index/glo-
bal-creativity-index/.

Annie Lööf
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Eftersom vi redan är bland de världsledande inom innovation 
kan vi använda den förmågan till att hitta lösningar som exem-
pelvis minskar klimatutsläppen eller förbättrar miljön. Sol-
vatten är ett ypperligt exempel på detta. Uppfinnaren Petra 
Wadström som med sin produkt Solvatten renar vatten genom 
solenergi och utan kemikalier, skapar både jobb och tillväxt och 
förbättrar miljön och hälsan för människor i fattigare länder. 
Miljöteknik och gröna innovationer visar att hållbarhet och till-
växt är varandras nödvändiga förutsättningar. 

Välfärd och innovation förutsätter också varandra. Inte 
enbart för att det är skatteintäkterna från företagsamhet och fler 
som jobbar som skapar grunden för vår gemensamma finansie-
ring av vår välfärd. Utan också för att det är våra investeringar i 
kunskap, forskning, innovation och skola som lägger grunden 
för att våra företag och entreprenörer möter framtiden med rätt 
kompetens. Sverige ska konkurrera på en global arena med 
kunskap och kreativitet. 

Vi har också en stor utmaning i en åldrande befolkning och 
att bota dagens och framtidens sjukdomar. För att klara av att 
ta hand om våra äldre nu och i framtiden behöver vi en ännu 
effektivare och högkvalitativ välfärd. Ny medicinteknik, nya 
hjälpmedel, nya läkemedel men också nya effektivare processer 
är nödvändiga för att utveckla en bättre välfärd för fler. En 
mångfald av aktörer som i konkurrens och med innovationer 
höjer kvalitén för människor krävs för att klara av vårt gemen-
samma välfärdsåtagande framöver.

Den nationella innovationsstrategin 
Hösten 2012 presenterade jag den nationella innovationsstrate-
gin. Den togs fram efter ett intensivt förankringsarbete och dia-

Innovativt entreprenörskap för fler jobb och en förbättrad välfärd
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loger med fler än 1400 personer runt om i landet. Vi arrangerade 
regionala dialoger där vi samlade aktörer från näringslivet, det 
civila samhället, akademin och politiken. Vi höll också tematis-
ka dialoger för att sätta fokus på speciella perspektiv. Jag minns 
särskilt en dialog i Malmö om sociala innovationer på Mötes-
platsen Social Innovation. Genom den uppmärksammades den 
viktiga attitydförändringen som under de senaste åren vuxit sig 
allt starkare i Sverige när det gäller samhällsentreprenörskap 
och eldsjälar vars primära syfte är ett annat än att gå med vinst. 
Även det perspektivet tyckte jag var viktigt att få med i Sveriges 
nationella innovationsstrategi.

För mig var det också viktigt att engagera många olika röster 
i arbetet. För att en nationell innovationsstrategi ska fungera i 
praktiken måste människor i alla sektorer känna engagemang 
och ansvar för att genomföra den. Jag är glad över att se hur det 
arbetet har inspirerat många regioner att ta fram sina regionala 
innovationsstrategier. När jag presenterade den nationella stra-
tegin hösten 2012 var det inte finalen för många års arbete utan 
snarare startskottet för genomförandet. Innovationsstrategin 
handlar om att vi behöver få en gemensam förståelse av utma-
ningar och möjligheter som Sverige och världen står inför. Den 
sträcker sig till 2020 och kommer regelbundet att följas upp. 

Det unika med vår innovationsstrategi är att samtliga depar-
tement är involverade. Det tvärsektoriella angreppssättet är 
avgörande för att jobba åt samma håll. Något annat som gör 
strategin unik är att den utarbetats underifrån, från kunniga 
och erfarna människor runt om i landet. Inte genom ett mindre 
sällskap eller ett råd på statsministerns kansli utan med bred 
förankring under flera år tillsammans med akademi, näringsliv 
och det offentliga.

Annie Lööf
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Regeringen gör också, genom Vinnova och Tillväxtanalys, en 
kontinuerlig uppföljning av innovationsklimatet i Sverige. 
Uppföljningen ska ge svar på: Har vi gått från ord till handling? 
Har våra åtgärder skapat de effekter vi behöver?

Dessutom engageras fler myndigheter i arbetet med den 
nationella innovationsstrategin. I regleringsbreven för 2014 
kommer flera myndigheter att rapportera om sina innovations-
insatser till Vinnova och bidra till att uppnå målen i innova-
tionsstrategin.

Människan i centrum
Strategier, nationella mål och statliga pengar i all ära – men 
in novation skapas av driftiga och modiga människor som vågar. 
De använder sin kunskap, kompetens och erfarenhet i nya lös-
ningar i sitt företagande, på sin arbetsplats, på sin fritid eller som 
konsumenter. 

Ett av många exempel är Sonia Gustavsson, en undersköter-
ska på Södersjukhusets BB-avdelning i Stockholm som genom 
egen praktisk erfarenhet blev innovatör och företagare. När hon 
fick de nyfödda i sina händer och det rutinmässiga blodprovet 
skulle tas i navelsträngen råkade hon nästan dagligen sticka sig. 
Till sist tröttnade Sonia och funderade ut en lösning: en plast-
skena som skyddar mot stick. Med stöd av sjukhuset fick hon 
utveckla sin idé och nu är plastskenan en svensk innovation 
som finns på marknaden sedan förra sommaren. I år ska ”Stick 
Stop” lanseras över hela världen. Det finns fler exempel på med-
arbetare inom sjukvården, omsorgen eller skolan som funnit 
innovationer genom sina upplevelser i vardagen. Mitt mål är att 
fler ska få chansen och bli innovatörer som undersköterskan 
Sonia.

Innovativt entreprenörskap för fler jobb och en förbättrad välfärd
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Samverkan är avgörande för innovation
Samverkan är ett ganska uttjatat politiskt ord. Men det är oer-
hört viktigt. Samverkan behöver inte automatiskt innebära just 
en samverkan mellan den stora staten och den stora industrin. 

Samverkan är minst lika viktigt lokalt där man sätter innova-
tören i centrum. När en människa väljer att gå från idé till 
handling krävs en mängd olika aktörer för att steget ska bli 
verklighet. Ibland är det den enskilde själv som i samverkan 
med enskilda finansiärer drar igång verksamheten, ibland är det 
genom en inkubator där akademi, näringsliv och det offentliga 
gått samman för att vara behjälplig med nätverk, kompetens 
och tillgång till kapital. I ett tredje fall kan det vara genom orga-
nisationen Drivhuset som studenten fått coachning, att ta en 
god forskningsidé ut på marknaden tillsammans med en rad 
olika aktörer, som stärker upp.

Ytterligare ett perspektiv på samverkan är den offentliga upp-
handlingens möjligheter att stimulera innovation och utveck-
ling. I Sverige har vi en lång tradition av samverkan mellan 
olika samhällssektorer, där den offentliga sektorns efterfrågan 
av nya varor och tjänster ofta har utgjort en stark drivkraft för 
innovation. 

Ett historiskt exempel är AXE-växeln som utvecklades av det 
statliga Televerket i nära samarbete med Ericsson på 1970-talet. 
Den installerades först i Södertälje, lagom till Ericssons 100-års 
jubileum. Tack vare dess breda användningsområde följde stora 
exportframgångar för Ericsson, som kunde ta sig in på den 
amerikanska marknaden och dubblera sina marknadsandelar 
under 1980-talet. Idag är Ericsson en världsledande leverantör 
av telekommunikationsutrustning och tjänster till mobila och 
fasta nätoperatörer med över 100 000 anställda. 

Annie Lööf
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2012 sköt regeringen till pengar för att aktivt stödja innova-
tionsupphandling. Innovationsupphandlingens syfte är att 
använda den offentliga sektorns enorma marknad till att främ-
ja företags innovationsutveckling. Att inte upphandla en speci-
ell produkt utan snarare en funktion eller en lösning på en 
utmaning sporrar till kreativitet och nya idéer.

Under de senaste åren har Trafikverket i samverkan med 
Vinnova och Energimyndigheten inlett projektet Elvägar. El-
vägar kan bli Europas största utvecklingsprojekt som drivs i form 
av en förkommersiell upphandling, där huvudsyftet är att minska 
transportsektorns klimat- och miljöpåverkan. Här finns möjlig-
heter för fordonsindustrin och kraftindustrin att kroka arm för 
att ta fram innovativa lösningar för eldrivna fordon. 

Ett annat exempel på projekt som får stöd av Vinnova är 
kvicksilverfri analys av avloppsvatten och ett projekt som syftar 
till minskat läckage i vattenledningar, vilket minskar energi- 
och kemikalieåtgång. 

Ibland kan samverkan låta väldigt enkelt. Men innovatörer-
nas egna berättelser visar att innovation sällan är en fråga om en 
linjär process där man börjar med en idé, forskar och sedan 
kommersialiserar. Det krävs mycket mer, och ofta några miss-
lyckanden på vägen. 

Förra sommaren fastande jag för Niklas Zennströms som-
marprat i radion. Några av hans företagsidéer fungerade inte, 
men istället för att ge upp tog han till sig av lärdomarna och 
började med nästa företag. Han berättar hur idén till Skype 
uppstod ur hans eget behov av att ringa billigt. Hur han letade 
efter den bästa kompetensen till sitt spirande företag, som inte 
nödvändigtvis behövde vara från Sverige. Det finns mycket i 
den framgångshistorien som vi kan inspireras av och som stäm-
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mer med vår innovationsstrategi: Individens vilja och förmåga, 
vikten av samverkan och att ha tillgång till kapital, hur vi kan 
dra nytta av globaliseringen och hur teknologiskiften kan ge 
nya möjligheter för den som vågar.

Det krävs mer än strategier
I samband med att den nationella innovationsstrategin antogs 
presenterade regeringen Forsknings- och innovationsproposi-
tionen. Den målinriktade strategin förenades med en första 
penga påse. OECD hade bland annat påpekat behovet av att 
stärka de mindre företagens innovationsförmåga. I ljuset av 
OECD:s rekommendationer och för att inleda genomförandet 
av innovationsstrategins målsättningar ökade vi anslagen för 
innovation med över 2 miljarder mellan 2013–2016. 

Vi valde att förstärka de områden som skapade störst möjlig-
heter för forskning och entreprenörskap att mötas, för att öka 
kommersialiseringen. Men också för att stärka just de små och 
medelstora företagens möjligheter att ta sig högre upp i värde-
kedjan. Regeringen förstärkte möjligheten för test- och demon-
strationsanläggningar, vi stärkte industriforskningsinstituten 
som oftast jobbar gentemot mindre företag. 

Varje universitet och högskola fick ett innovationskontor för 
att vara en nod mellan studenten, forskaren och entreprenören 
och vi kommer framöver att premiera högskolor och universitet 
som är duktiga på samverkan i resurstilldelningssystemet. Den 
största förnyelsen handlade dock om satsningen på strategiska 
innovationsområden (SIO:s) Från tidigare ovanifrånstyrda 
forskningsprogram till att aktörer frivilligt går samman och 
ansöker om innovationsmedel utifrån sin egen innovationsidé 
och utmaning. Vi vände på perspektivet, helt enkelt. 

Annie Lööf
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Det digitala Sverige en viktig bas 
Sverige har många starka sidor, det är därför vi ofta hamnar 
högt upp i internationella rankningar kring konkurrenskraft 
och innovation. Det jag personligen ser som relevant i samman-
hanget är hur öppna vi är för nyheter och hur villiga vi är att 
pröva ny teknologi och tjänster. Det är ingen slump att Spotify 
och Skype, som radikalt förändrat musik-konsumtionen respek-
tive möjligheten att upprätthålla kontakten mellan människor 
över världen, har sin bakgrund i Sverige.

Vi är ett tekniskt moget land och var tidigt ute med att digi-
talisera tjänster och ha tillgång till bredband. Vi ska inte under-
skatta vår position som ledande it-land som en viktig plattform 
för nya innovationer. I Sverige kan vi deklarera med sms, medan 
man i många andra länder behöver hjälp från revisorer. Detta är 
något som man kan bygga vidare på, både genom utbildning, 
forskning och att hitta nya sätt att använda tekniken för att 
möta medborgares behov och underlätta för företag.

Vi har också en uppsjö av innovativa företag. De kan bygga 
både på forskning i den absoluta världstoppen och ha en god för-
ståelse för kundernas behov. Ett tecken på företagens kunskap är 
hur Apple, i sig ett av de mest framgångsrika företagen i världen, 
de senaste åren köpt svenska företag som specialiserat sig på så 
skilda områden som ansiktsigenkänning och 3D-kartor. 

Innovativt entreprenörskap är avgörande
Sverige ligger i dag bra till internationellt när det gäller såväl 
in novationsförmåga som företagsklimat. Sverige har goda grund-
förutsättningar för att få fler innovativa entreprenörer. Stommen 
är konkurrenskraftiga regelverk och kompetenta myndigheter, 
välutbildad arbetskraft och god tillgång på kapital. En annan vik-
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tig faktor för att fler ska omsätta sina idéer i framgångsrika före-
tag är skatternas utformning.

I dag är det svårt för entreprenörer att på ett tidigt stadium 
attrahera nödvändig kompetens, inom exempelvis ledning 
och utveckling. I många andra länder löser man problemet 
genom olika incitamentsprogram där personer med nyckel-
kompetens får optioner, det vill säga rätt att köpa aktier i före-
taget för ett i förhand bestämt pris. På så vis skapas drivkraf-
ter för experter och andra nyckelpersoner att verka i unga och 
lovande företag.

För att Sverige ska vara en fortsatt konkurrenskraftig ekono-
mi med starkt företagsklimat och med fler snabbväxande till-
växtbolag har det varit viktigt för mig att exempelvis se över hur 
beskattningen av personaloptioner kan förbättras. En utred-
ning ser nu över regelverket så att vi i framtiden kan ha en för-
bättrad beskattning för användning av personaloptioner, detta 
är viktigt inte minst för unga bolag som verkar globalt. 

Entreprenörskapet är helt avgörande för att Sverige ska hänga 
kvar i de globala ligornas toppskikt. Regeringen har de senaste 
åren gjort många förbättringar. Bolagsskatten har sänkts, stora 
satsningar på kunskap genomförs och det har blivit enklare och 
mer lönsamt att investera i forskning och utveckling. Investe-
raravdraget har gjort det mer lönsamt för privatpersoner att 
satsa pengar i små och onoterade företag. Samtidigt har regel-
krånglet minskat. En av de viktigaste reformerna långsiktigt för 
innovation och entreprenörskap är att entreprenörskap numera 
löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Det om 
något kommer betyda mycket för attityder till företagande och 
innovation i framtiden.

Annie Lööf
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Politiken får inte vara ett hinder för innovation 
Politiken eller politiker skapar inga företag, innovationer eller 
jobb. Men med fel medicin, med lågt i tak och fel politik kan 
de hindra innovation och entreprenörskap. Vad politiken där-
emot kan och ska göra är att skapa förutsättningar och en god 
jordmån för fler att våga ta steget och satsa, att bygga mötes-
platser så att forskning möter entreprenörskap och att skapa 
incitament hos företag att utveckla sina affärsidéer. 

Regeringen har sedan 2006 systematiskt förstärkt det svenska 
företags- och innovationsklimatet. Kostnaderna för att anställa 
har sänkts och regelbördan har minskat. Vi reformerar det stat-
liga riskkapitalet så att det blir mer samordnat, mer effektivt 
och kan användas mer i tidigare skeden. Vid årsskiftet infördes 
ett FoU-avdrag, ett incitament för företag att jobba med forsk-
ning, innovation och utveckling. Månaden innan införde vi ett 
investeraravdrag för att förbättra möjligheten för små och väx-
ande företag att få tillgång till kapital från privatpersoner. Och 
vi vill fortsätta att minska kostnaderna för små och växande 
företag för att stärka det ekonomiska utrymmet för mer innova-
tion och expansion. 

Sverige är dock fortfarande i stor utsträckning beroende av 
några få stora företag. De är i sig viktiga och motorer för inno-
vation och forskning. Men för att bli än mer motståndskraftiga 
behöver nya företag växa fram vid sidan av dessa i fler bran-
scher, såväl inom industrin som inom tjänstesektorn. Vi behö-
ver bättre sprida och kommersialisera kunskap och skapa bättre 
villkor för entreprenörer. 

Innovativt entreprenörskap för fler jobb och en förbättrad välfärd
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Slutligen 
Innovationer växer fram om entreprenörer får råd, tid och 
stöd att utveckla sina idéer och företag. Det är därför jag är 
oroad när andra partier lägger förslag om kraftigt höjda före-
tagsskatter och mer regelkrångel. Det är också därför jag lagt 
mina första år som näringsminister på att sänka kostnaderna 
för företagen, förenkla regelverken, stärka kapitalförsörjning-
en och underlätta test och demonstrationer av innovationer. 
Min ambition är att fortsätta det arbetet under nästa mandat-
period. 

Mänskligheten har en förmåga att hantera de utmaningar 
den ställs inför. Jag är övertygad om att det kommer vara så 
även i framtiden. Globala som lokala utmaningar kommer att 
se sina lösningar växa fram av människor med förmåga att 
omsätta idéer till innovationer. Innovationerna växer ständigt 
fram runtom oss, politikens uppdrag är att se till att dessa inte 
hindras. För politiker skapar inga innovationer, vi kan bara 
skapa bästa möjliga förutsättningar. Oavsett om man kallar det 
innovation eller utveckling. 

Annie Lööf är näringsminister sedan 2011, partiledare för Centerpartiet 

och har en juristexamen från Lunds universitet. Hon valdes in i riksda-

gen 2006 och arbetade där i konstitutionsutskottet som ordinarie 

ledamot, och senare också som ekonomisk-politisk talesperson i 

finansutskottet och vice gruppledare för Centerpartiets riksdagsgrupp. 

Vid sidan om sitt riksdagsuppdrag har Lööf under fyra år varit ledamot 

av Ungdomsstyrelsens insynsråd och under två år styrelseledamot för 

Coompanion – kooperativ utveckling Sverige. Hon har även suttit som 

Annie Lööf
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styrelseledamot i Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 2012 presenterade 

Annie Lööf Sveriges Nationella Innovationsstrategi där 1400 personer 

har medverkat i arbetet. 

Innovativt entreprenörskap för fler jobb och en förbättrad välfärd
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j o h a n  ro c k s t rö m  o c h  pe r  o l s s o n

Sverige och omställning  
till global hållbarhet

Inledning 
Aldrig har mänskligheten stått inför så stora sociala och ekolo-
giska utmaningar som nu. Vi behöver ställa om våra samhällen 
i grunden för att lyfta människor ur fattigdom och samtidigt 
förvalta naturresurser, ekosystem och klimat på ett hållbart sätt. 
Det är både nödvändigt, möjligt och önskvärt. Att säkra välfärd 
för nio miljarder människor på jorden 2050 förutsätter ett nytt 
utvecklingsparadigm där vår välfärd och tillväxt håller sig inom 
planetens gränser. Världsekonomins antagande att planeten kan 
förse oss med energi och råvaror i all oändlighet har nått vägs 
ände. Det fundamentala paradigmskifte som nu krävs behöver 
inte utgöra en begränsning av tillväxtmöjligheter. Snarare tvärt-
om, menar vi. Tuffa vetenskapligt baserade miljökrav utgör för-
utsättningarna för välfärd och kan vara starka incitament för 
systemförändrande innovationer. 

Paradigmskiften är inget nytt för människan, vi har gjort det 
förut. Men en avgörande skillnad är att omställningen denna 
gång behöver ske på global nivå, betydligt snabbare, och utan 
att samtidigt skapa andra nya problem. Vi behöver inget mind-
re än ett nytt sätt att tänka – allt ifrån principer för samarbete 
mellan världens länder, till nya institutionella former och nya 
ekonomiska ramverk. Detta förutsätter att vi omvärderar vad vi 
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värdesätter. Vi kan inte längre se miljö som en isolerad fråga. 
Alla lösningar i samhället, såväl teknologiska, sociala som eko-
nomiska behöver ha miljömässig hållbarhet som grund, med 
motivet att trygga vår egen utveckling och världen såsom vi 
känner den. Det innebär bland annat en fortsatt utveckling och 
innovationer som tar större helhetssyn och ger oss lösningar på 
sociala och ekologiska utmaningar på samma gång. Att använda 
människans uppfinningsrikedom för att åstadkomma en omfat-
tande övergång till global hållbarhet är en av vår tids största 
utmaningar. 

Vid en snabb temperaturmätning ser vi att vissa av de nöd-
vändiga omställningarna redan är på gång och samhällsaktörer 
som entreprenörer och företag har en viktig roll att spela. Till 
exempel blir de sociala entreprenörerna fler och fler. De kan 
visa vägen. David Bornstein skrev i New York Times om nya 
ekonomiska modeller, och nämner att många av dessa sociala 
entreprenörer bidrar till en ny upplysningstid genom sitt ifråga-
sättande av gängse ekonomiska normer. 

Ett annat exempel är Patagonia, ett företag som visar vägen 
genom bland annat ökad öppenhet i sin leverantörskedja. En 
journalist på Guardian, Greg Harman, förutspår att företag 
kommer att vinna marknadsandelar på att vara öppna. En vik-
tig poäng är att inte stanna vid antingen socialt eller miljömäs-
sigt ansvarstagande. För att klara av att hålla oss inom planetens 
livsutrymme bör det vara både och. Företag liksom beslutsfatta-
re behöver visa mer transparens och ett tydligare globalt och 
lokalt ansvar. De behöver redovisa hur deras produkter tillver-
kats och hur de påverkar människor och natur. Flera företag vill 
gå i bräschen för vad som kallas radikal öppenhet (radical trans-
parency). 
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Den nya epoken – antropocen
Vi lever i en ny era. Vi har klivit in i antropocen – en ny geolo-
gisk epok där människan är en starkare förändringskraft på jor-
den än de naturliga drivkrafter, till exempel vulkanutbrott och 
erosion, som tidigare ensamt reglerat jordens miljötillstånd. 

Den epok vi är på väg att lämna kallar geologerna för holocen, 
som varat de senaste 10 000 åren, är en tid med extraordinärt sta-
bilt varmt klimat. Under de 160 000 åren före holocen levde vi 
bara några få miljoner individer under ett tufft tryck från starka 
svängningar och oförutsägbart klimat. Men för omkring 10 000 
år sedan, efter att jorden lämnat den senaste istiden och etablerat 
sig i sitt nya inter-glaciala varma jämviktsläge, inställde sig ett 
extraordinärt stabilt klimat, som skapade förutsättningen för att 
jordbruket skulle utvecklas. Denna, mänsklighetens viktigaste 
uppfinning, utgjorde grunden på vilket våra moderna civilisa-
tioner utvecklats. När den industriella revolutionen startade för 
250 år sedan möjliggjordes en exponentiell ökning av utveck-
lingstakten i världen, som var avgörande för att vi under de senaste 
50 åren gått från tre till sju miljarder människor och fyrdubblat 
världens ekonomi. Även om denna snabba utveckling varit posi-
tiv på många sätt har de senaste decenniernas forskning visat att 
vi nu börjat rubba grundvalarna för planetens stabila tillstånd. Vi 
riskerar att förlora själva grundförutsättningarna för våra moder-
na samhällen och ekonomi.

Exemplen på negativa samhälleliga konsekvenser av att befinna 
sig i antropocen är många:

• Vi förlorar arter i en takt som är 100 till 1000 gånger 
snabbare än vad som bedöms vara naturligt jämfört 
med tidigare under evolutionens gång. Till exempel 
har ryggradsdjuren minskat med 30 procent sedan år 
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1970 och idag är nästan vart fjärde däggdjur utrot-
ningshotat. Vi efterlämnar en svagare, sämre fun gerande 
och allmänt fulare planet.

• De globala utsläppen av växthusgaser, liksom tempera-
turen, fortsätter att stiga. 2011 var ökningen av utsläp-
pen rekordartad, drygt 3 procent högre än 2010, och 
utsläppen fortsätter att öka 2012 och 2013. Avsmält-
ningen i Arktis slog nytt rekord 2013 – sommarisen 
har förlorat halva sin massa jämfört med sommaren 
2004. Förväntningarna på havsnivåhöjning skruvas 
upp. Vi är med största sannolikhet intecknade för en 
global uppvärmning på över 2 °C vilket tar oss en hel 
grad (!) utanför holocens lugna tillvaro. 

• Extrema väderförhållanden kan inte förklaras utan att 
man beaktar globala miljöförändringar som orsakats 
av människan, såsom den globala uppvärmningen. 
Sedan mitten av 1980-talet har förekomsten av över-
svämningar ökat med 230 procent och torkkatastro-
fer med 40 procent – bägge till stor del på grund av 
globala miljöförändringar orsakade av människan.

• Vattenresurserna överutnyttjas kraftigt, och cirka 80 
procent av världens befolkning bor nu i områden där 
färskvattenförsörjningen är hotad.

• Med få undantag ser de miljöparametrar som avgör 
mänsklig välfärd likadana ut, med en brant stigande 
kurva i fel riktning från mitten av 1950-talet. Utsläp-
pen av koldioxid, förlusten av biologisk mångfald, 
förlust av skog i tropikerna, graden av överfiske och så 
vidare ökar alla exponentiellt i något som brukar 
benämnas ”den stora accelerationen”.

Sverige och omställning till global hållbarhet
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”Det utbredda välståndet är ett resultat delvis  
av exploateringen av planetens rikedomar.”

Den globala miljöförstöringen är kostnadssidan av det sociala 
mynt som har gett mänskligheten ojämförbara vinster. Vi sub-
ventionerar således vår nuvarande generations välfärd, genom att 
förstöra naturkapital som ingen betalar för. Även om antalet fat-
tiga fortfarande befinner sig på en oförsvarbart hög nivå, cirka 1 
miljard, är människor rikare än någonsin i modern tid. 

Det utbredda välståndet är till en betydande del ett resultat 
delvis av exploateringen av planetens rikedomar. Vi producerar 
mer mat än någonsin, använder fyra gånger mer energi än för 50 
år sedan, medellivslängden ökar så pass att den i majoriteten av 
världens länder nu är över 65 år. Exemplen är många. Det kan 
verka som att planeten fortsätter att ”må bra”, att den fortsätter 
leverera varor och tjänster till ekonomin och vår välfärd. Och fak-
tum är att jorden är en resilient planet, den har under årmiljoner-
na uppvisat en enorm förmåga till motståndskraft, återhämtning 
och vidareutveckling i samband med stora förändringar. 

Men med allt större tryck på jorden minskar resiliensen. En 
snabbt växande global medelklass världen över är oerhört gläd-
jande utifrån allas rätt till utveckling, men oroande så länge vi 
totalt sett förbrukar mer resurser än vad planetens ekosystem 
hinner återskapa.

Faktum är också att vi numera ser alltfler exempel på hur miljö-
förstöring innebär en backlash för sociala framsteg. Årets över-
svämningar i Storbritannien och stormen Sandy som slog rakt 
mot globala finansmarknadens hjärta Wall Street, är bara två.

Johan Rockström och Per Olsson
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Vad är resiliens?
Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en 
skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar 
och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om både 
motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmå-
gan att vända chocker och störningar, som en finanskris 
eller klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse 
och innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar 
lärande, mångfald och framför allt insikten att människor 
och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas 
som ett helt sammanvävt socialekologiskt system.

Tillväxt inom säkra gränser
I en alltmer sammanflätad värld, där vi riskerar storskaliga och 
abrupta förändringar av grundförutsättningarna för vår egen 
utveckling på jorden, uppstår ett behov av ett nytt ramverk för 
mänsklig välfärd – ett ramverk som utgör ett stöd för den nöd-
vändiga omställningen av världens ekonomier till en global 
hållbar utveckling. Ett sådant ramverk är Planetens gränser, 
”Planetary Boundaries”. Det bygger på årtionden av vetenskap-
liga framsteg för vår förståelse av hur jorden fungerar och har 
utvecklats av Stockholm Resilience Centre tillsammans med 
ledande forskare runt om i världen.1

Ramverket identifierar de miljöprocesser som är avgörande för 
att planeten och dess biosfär (allt levande) skall kunna fortsätta 

1 Rockström et al., 2009a; Rockström et al., 2009b.
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stödja vår moderna värld. Målet är att definiera – utifrån den 
bästa forskningen – ”säkra planetära gränser”, bortom vilka vi 
kliver in på potentiellt turbulent mark, där vi inte kan utesluta 
plötsliga och oåterkalleliga förändringar som skulle underminera 
förutsättningarna för utveckling (genom att ändra på stabiliteten 
hos de system – från ekosystem till klimatet – som utgör basen 
för vår välfärd). 

De nio planetära gränser som identifierades av ett 30-tal 
ledande globala miljöforskare är: 

1. Klimatförändringen
2. Uttunning av ozonlagret i stratosfären
3. Havsförsurningen
4. Påverkan av den globala kväve- och fosforcykeln
5. Förändringarna i markanvändning
6. Globala färskvattenanvändningen
7. Takten med vilken vi förlorar biologisk mångfald
8. Aerosoler (luftpartiklar) i atmosfären
9. Kemiska föroreningar

Johan Rockström och Per Olsson
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Figur 1. Planetens hållbara gränser. Planetära gränser för de processer som re -
glerar biosfärens och jordsystemets stabilitet, skapar ett säkert  anöverutrymmet 
för världens utveckling (”Safe operating space”). Den inre gröna cirkeln symboli-
serar ett säkert manöverutrymme för mänskligheten, de röda staplarna symboli-
serar nuvarande tillstånd för de nio variablerna. Bedömningen är att tre av grän-
serna redan har passerats – förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och 
utsläpp av fosfor och kväve (som bland annat orsakar övergödning).

Ramverket Planetary Boundaries anger det säkra manöverut-
rymmet inom jordens stabila biofysiska tillstånd. För att kom-
plettera denna bild har Kate Raworth vid universitetet i Oxford, 
utvecklat vad hon kallar ”The Doughnut” – ”munken” – som 
också visar vad som är det socialt acceptabla golvet för hållbar 
utveckling. Det sociala golvet utgörs av de elva högst prioritera-
de sociala målen som världens regeringar identifierade inför 
Rio+20-konferensen år 2012. Under detta golv ligger till exem-

Sverige och omställning till global hållbarhet
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pel oacceptabla nivåer av hunger, fattigdom, dålig hälsa, vatten-
brist, inkomst, jämställdhet, resiliens, yttrandefrihet, jobb, till-
gång till energi och social jämlikhet. Det viktiga blir helt enkelt 
att vi befinner oss i ”munken”, alltså mellan de sociala och bio-
fysiska planetära gränserna. Där kan vi ha både säker och rättvis 
utveckling inom vilken mänskligheten kan blomstra. Munken 
kan vara en bra check-lista när vi bedömer nya innovationer 
och en hjälp till att ställa om mot hållbar utveckling. All utveck-
ling i framtiden måste, för att undvika risken för stora miljö-
förändringar som underminerar möjligheten för utveckling, 
hålla sig inom det säkra biofysiska utrymmet, och möjliggöra 
en rättvis fördelning av det sociala golvet. 

Figur 2. Kate Raworth, Doghnut. A Safe and Just Space for Humanity.

Johan Rockström och Per Olsson
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Det hoppfulla är att vi faktiskt är den första generationen med 
insikten om vidden av vår påverkan på planeten och dess poten-
tiellt förödande konsekvenser. Vi har ett gemensamt ansvar och 
vår starka innovationsförmåga ger oss möjligheten att styra om 
utvecklingen. 

Ny våg
Att fortsätta med en ”tillväxt utan gränser” kommer att orsaka 
sociala och ekonomiska kostnader som överstiger dess förtjäns-
ter.2 Insikten växer om att hållbarhet inte enbart är en tillväxtstra-
tegi, utan den enda tillväxtberättelsen för världen. Det framkom 
tydligt i samtal med flera världsledare på World Economic Forum 
2014, som inkluderande bland andra EU-kommissionens ordfö-
rande José Manuel Barroso, Världsbankens president Jim Yong 
Kim och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. 

Vi kan se en tydlig trend med allt mer ansvarstagande före-
tag. Många inom forskarvärlden upplever också att hållbarhets-
frågorna inom näringslivet rör sig alltmer från miljö- och håll-
barhetschefer, in i företagsledningen och styrelserummen. Miljö 
är inte längre en marginaliserad sektorsfråga. Det blir en alltmer 
central del av strategin för framtida vinster. Även de ansvarsful-
la företagen har dock tydliga begränsningar. Företagen drivs av 
ekonomisk vinst och utan politisk styrning finns det en tydlig 
bortre gräns för hur långt de kommer att gå. 

Kan regelverk som gynnar mer miljömässigt hållbara lös-
ningar bidra till fler innovationer? Många exempel visar att så är 
fallet. Till exempel finns ett tydligt positivt samband mellan 
länders resursproduktivitet och deras konkurrenskraft3. OECD 

2 Stern, 2006 m.fl.
3 Eurostat, 2012.
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visar också att miljöskatter inte skapar några signifikanta minsk-
ningar i konkurrenskraft i någon sektor4. Enligt statistik ökade 
antalet patent kraftigt vid införandet av EU:s kemikalielagstift-
ning REACH, en lagstiftning som förbjuder ett antal miljöfar-
liga kemikalier. Forskning i USA visar hur regleringar kring 
energieffektiviseringar lett till såväl mer hållbara som billigare 
hushållsprodukter.5 Under Nobelveckan i Göteborg (2013) 
diskuterades omställningen till en fossilfri energiframtid i värl-
den. Fokus låg inte på svårigheterna, utan på de enorma tekno-
logiska möjligheterna som nu öppnar sig, med allt från grafen-
baserade solceller till framtidens supertåg och fossilfria fordon. 
Med rätt incitament ligger en hållbar, ren, och ekonomiskt 
konkurrenskraftig energiframtid inom räckhåll. 

Samhällsomställning
Även om trenden går i rätt riktning, är en genomgripande 
omställning av samhället nödvändig. Den nuvarande ekono-
miska modellen där naturresurser och ekosystemtjänster inte 
värdesätts leder oss på en säker väg mot utarmning av jordens 
resurser. Världens fattiga är redan idag särskilt utsatta och på 
längre sikt kommer vi alla att drabbas, eftersom vi är helt bero-
ende av att ekosystemen kan ge oss rent vatten och mat, med 
mera. I antropocen är det därför, för första gången, helt nöd-
vändigt att argumentera för en global fördelningspolitik, som 
står upp för alla människors rätt till ett universellt miljöutrym-
me för sin välfärd. 

Fram tills ganska nyligen kunde vi hantera miljön som en 
gratis subvention, en externalitet, eller en stor ”soptunna” som 

4 The political Economy of environmentally related taxes. OECD, 2006. 
5 Stephan Chu, pers com.
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haft oändlig förmåga att svälja och dämpa de skador vi åsamkat 
den. Ekonomin kan inte längre fungera på detta linjära vis utan 
behöver bli cirkulär. Om kretsloppstänkande och effektiv resurs-
användning styr kan vi ha en ekonomi nästan utan avfall och 
läckage av kemikalier, eller åtminstone en ekonomi där mycket 
lite naturresurser går till spillo. De omhändertas eller återan-
vänds istället i nya produkter. Vi kan ha momsbefriade varor 
som producerats från återcirkulerade material och successivt 
övergå till en tjänstebaserad ekonomi där konsumenter ”hyr” 
snarare än ”äger” prylar. Konkurrenskraftiga ekonomier är just 
de som bygger på hållbara principer för resurseffektivitet och en 
övergång till en cirkulär ekonomi som sluter kretslopp.

Sverige innoverar hållbart
Singularity University i USA, som anses vara trendexperter när 
det gäller teknologiutveckling, listar ett antal exponentiella tek-
nologier som de tror håller på att revolutionera världen: nät-
verksteknologi och datasystem, artificiell intelligens, robottek-
nologi, 3D-skrivare/digital fabricering, bioteknologi och synte-
tisk biologi, energisystem, digital medicin, neurovetenskap, 
nanoteknologi och nanomaterial. På flera av dessa områden lig-
ger Sverige långt fram. I ”The Second Machine Age”6 argumen-
terar två amerikanska forskare för att krafterna bakom just dessa 
typer av teknologier håller på att driva den globala ekonomin 
mot en dramatisk tillväxt. De menar att vi är på väg att nå en 
liknande brytpunkt som den vid uppkomsten av ångmaskinen 
eller elektriciteten, innovationer som i grunden förändrade hur 

6 Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee. 2014. The Second Machine Age: Work, Pro-
gress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. 
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människor levde och företag drevs. På ett lika omvälvande sätt 
kommer dessa tekniker att påverka våra liv, menar de, med 
skillnaden att det går avsevärt mycket snabbare denna gång. 
Teknologierna har potential att avsevärt förbättra våra liv men 
för att de ska bidra till en hållbar utveckling krävs det att vi nog-
grant utvärderar hur de påverkar våra livsuppehållande system 
och fördelningen av resurser och makt. Annars finns en risk att 
teknologierna bara förstärker de ohållbara utvecklingsvägar 
som mänskligheten är inne på. 

Intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap 
har formligen exploderat under de senaste åren. Sverige är bra 
också på sociala innovationer. Flera sådana var avgörande i byg-
get av det svenska välfärdssamhället efter andra världskriget. Tid-
ningen Guardian listade nyligen de tio viktigaste sociala innova-
tionerna på senare tid och nämner bland annat den svenska 
innovationen Linux mjukvara. Andra som nämns är The Open 
University, Fair Trade, Amnesty International, och mikrokredit. 

Hållbar utveckling är inte längre ett val, något man kan välja 
att hantera när man har råd. Det är själva förutsättningen för 
jobb, hälsa, sammanhållning, stabilitet, det vill säga allt som 
utgör grunden för välfärden. Sverige har ett viktigt val att göra. 
Antingen positionerar vi oss som ett land som utnyttjar möjlig-
heterna i denna alltmer miljöbegränsade värld (genom innovativ 
förvaltning, grön teknologi, resurseffektivitet, adaptiv och flexi-
bel förvaltning etcetera) eller så riskerar vi att (1) halka efter då 
andra länder tar chansen före oss, och (2) tvingas att ta de stora 
smällarna när vi blir alltmer sårbara under växande externt tryck.

Eftersom Sverige är ett relativt litet land med en liten ekono-
mi, är vi helt beroende av en stabil omvärld. Global hållbarhet 
är en förutsättning för långsiktig välfärdsutveckling på lokal 

Johan Rockström och Per Olsson



273

skala. Det är därför både solidariskt och logiskt att vi har ett 
stort intresse av att bidra till en stabil framtid globalt. 

Vi behöver hitta vägar där Sverige kan konkurrera på en global 
marknad, utifrån en ansvarsfull produktion – inom naturens 
gränser och med socialt ansvar. Värderingsstyrd ansvarsfull social -
-ekologisk innovation som är både samhälls- och miljöförbätt-
rande är en av dessa vägar. Som ett av världens främsta föregångs-
länder med oproportionerligt stort inflytande på miljöområdet 
bör vi ytterligare utveckla vårt internationella ledarskap. Det 
skulle gynna framtidens idéer och ge oss en påverkanskraft långt 
över vad vår storlek stipulerar. Det kommer på köpet att placera 
oss i framkant i den nya ekonomin. Kanske är det just de ekono-
miska motorerna som behövs för framtidens välfärd. Sverige kan 
bli ett laboratorium för innovativa lösningar. Inget land i världen 
har bättre möjligheter att göra detta. 

Vad som måste göras
Viktiga förändringar som behöver ske, främst på politisk nivå: 

• Beslutsfattarna kommer överens om globala hållbarhets-
mål. En öppning finns just nu genom att FN förhandlar 
om de så kallade Sustainable Development Goals. Uti-
från våra gemensamma, avgörande miljöutmaningar är 
några av de viktigaste en global kolbudget, en budget för 
kväve- och fosforanvändning (näringsämnen inom jord-
bruket som orsakar övergödning), och mål gällande 
stopp av förlusten av biologisk mångfald. 

• Introducera och tillämpa styrmedel som gör att vi klarar av 
att leva upp till målen ovan, till exempel ett tillräckligt högt 
pris på koldioxid (ett golv på 30–50 euro/ton koldioxid), 
reglering mot förlust av biologisk mångfald etcetera.
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• Att beslutsfattare eliminerar subventioner som hindrar 
hållbara innovationer. I det ansvaret ligger att på ett socialt 
hållbar sätt fasa ut världens alla miljöfarliga subventioner till 
exempel 500–600 miljarder dollar i årliga subventioner till 
fossila bränslen). 

• Införa globala restriktioner och övervakning som kan 
stoppa överfisket i världshaven. Detta är centralt inte 
minst för människor i utvecklingsländer och för fattig-
domsbekämpningen. 

• Stimulera åtgärder som bidrar till en global omställning 
av jordbruket, från att vara en källa till många miljöpro-
blem (till exempel utsläpp av växthusgaser) till att bli en 
bidragande faktor för ökad biologisk mångfald och för-
bättrade ekosystemfunktioner. Världen behöver också 
åtgärder för att minska matsvinnet i produktions-, för-
säljnings- och konsumtionskedjan. 

• Stimulera resurseffektivitet genom exempelvis:
0 Stänga ute dåligt presterande produkter
0 Utöka producentansvaret
0 Grönare offentlig upphandling
0 Utöka miljösamarbetet med länder utanför EU
0 Utveckla miljörelaterat bilateralt samarbete.

• Kombinera smartare konsumtion med minskad kon-
sumtion i västvärlden och i den växande medelklassen. 
Det kan bara ske med en successiv förändring av våra 
värderingar och perspektiv, som i sin tur troligen kom-
mer att påverka vår livsstil.

• Därutöver måste vi investera i utvecklingen av nya affärs-
modeller och institutionella system för en ”cirkulär eko-
nomi” med mindre materialförluster. 
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Tyvärr räcker inte detta så länge som vi inte samtidigt förvaltar 
våra ekosystem – skogar, gräsmarker, våtmarker, korallrev, 
savanner, och stepper – och ökar resiliensen – att både leverera 
tjänster till samhället och hantera störningar och chocker. 
Vetenskapen är enig om att den fundamentala strategin för att 
lyckas med detta, är att hållbart nyttja och förvalta den biolo-
giska mångfalden. 

Även om politiken spelar en överordnad roll så ska indivi-
dens ansvar och möjlighet att påverka inte förringas. I miljö-
sammanhang nämns ofta konsumentmakt och möjligheten för 
individen att ”påverka med plånboken”, men det är viktigt att 
poängtera att vi inte bara är konsumenter utan även samhälls-
medborgare med många andra möjligheter att påverka. Sociala 
medier har till exempel på ett helt nytt sätt gjort det möjligt för 
individer och grupper att bidra till samhällsutveckling, och 
stora omställningar. Färdiga formulär för insamling av namn-
underskrifter på nätet i stöd för en viss fråga är ett exempel. Ett 
annat är så kallad crowdsourcing vilket innebär att lägga ut en 
arbetsuppgift eller en problemlösning på en odefinierad grupp 
människor, framför allt via internet och i form av ett öppet 
utrop. Konceptet kan när det fungerar som bäst ge snabbare 
lösningar på komplexa problem och en spännande typ av öppen 
innovation. Detta är också en del av en gör-det-själv-rörelse 
(”do-it-yourself ”) som försöker hitta sin egen väg bortom kon-
ventioner, etablissemang och kommersialism. Rörelsen som 
även kallas ‘The Maker movement’ och inkluderar D.I.W.O 
(do-it-with-others) genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur 
saker ska förändras för att funka bättre och mer hållbart.
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Innovationens glasögon
För att förstå hur innovationer ska kunna bidra till omställning-
ar mot hållbar samhällsutveckling behöver vi se på dem genom 
ett antal ”linser”. Den första handlar om innehållet, den andra 
om skalan, den tredje om mångfald och den fjärde om distribu-
tion eller ”inclusiveness”. 

”Människan har genom historien  
varit enormt kreativ.”

Innehållet handlar helt enkelt om innovationens innehåll och 
vad för typ av förändring den bidrar till. Innovation har blivit 
ett modeord för att prata om lösningar på våra globala problem. 
Men det är ju knappast så att vi inte varit innovativa förut. 

Människan har genom historien varit enormt kreativ. Men 
det har skett på bekostnad av det naturliga kapitalet där det 
under samma period skett en liknande exponentiell utveckling 
av miljöproblem (resursanvändning, utsläpp, klimatpåverkan, 
energianvändning, it och så vidare). 

Om vi ska lösa samhällsproblem och skapa förutsättningar 
för ett bra liv för människor idag och i framtiden, samtidigt 
som vi stärker jordens livsupprätthållande förmåga, blir det vik-
tigt att se vad innovationerna egentligen innehåller. Många inno-
vationer (eco-innovation) som lanseras för att lösa hållbarhets-
problem syftar till att minska människans negativa påverkan på 
miljön. Detta kommer inte att räcka därför att den sammanlag-
da negativa påverkan av 7–9 miljarder människor blir för mycket 
för planeten. Istället bör vi fundera på hur lösningarna kan 
bidra till att människan blir en positiv kraft. Det kräver att 
människan ses som en integrerad del av naturen. 
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Den andra linsen rör skalan. Något som kan fungera bra i 
liten skala kanske inte fungerar i en stor. Ett exempel är bio-
bränslen som i liten skala kan vara utmärkt som alternativ 
energi källa men som visat sig få stora negativa konsekvenser för 
miljö och människor på global nivå. Vi behöver som sagt se till 
att vi håller oss och navigerar inom ”munkens” utrymme. Vi 
behöver därför utveckla utvärderingssystem som tar hänsyn till 
social-ekologiska aspekter och som gör att innovationer fortsät-
ter att ha en positiv inverkan på människor och miljö även i 
större skala. Exemplet med biobränslen visar också hur en lös-
ning på ett problem riskerar att skapa flera andra. Utmaningen 
blir att komma bort ifrån den dominerande en-fråga-en-lös-
ning-kulturen och istället hitta lösningar som tar hänsyn till 
både ekologiska och sociala aspekter. 

Den tredje linsen genom vilken vi bör bedöma innovationer 
är diversitet. Att skapa och stötta innovation som uppmuntrar 
experimenterande och bidrar till att det finns en mångfald av 
innovationer tillgängliga när vi står inför ett problem eller råkar 
ut för en kris. På så sätt kan vi bemästra den osäkerhet och de 
överraskningar som vi har att vänta från en alltmer komplex, 
föränderlig och ömsesidigt beroende värld. Således bidrar de till 
att skapa en mer robust och resilient utvecklingsbana för fram-
tidens innovationer. 

Forskning visar också att innovationer alstras och utvecklas i 
en gemensam lärandeprocess med en mångfald av aktörer. Inno-
vation handlar därför mycket om att skapa utrymme för dia-
loger och allianser mellan exempelvis lantbrukare, forskare, 
företag och beslutsfattare – och att klargöra deras roller. Det 
behövs kunskap, flexibla institutioner, väl etablerade sociala 
nätverk, och innovativa lösningar som snabbt kan sjösättas när 
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chansen ges. Kate Raworths munk och dess olika variabler skulle 
kunna användas som ett rättesnöre för att bedöma innovation-
ernas hållbarhet socialt och miljömässigt. 

Den fjärde linsen handlar om fördelning och vem som ska 
uppfinna. Vi måste på allvar inse att vi behöver dela på plane-
tens livsutrymme. Vi behöver fråga oss vem som vinner och 
vem som förlorar på en innovation och specifik politik. 

En utmaning är att undvika toppstyrning och istället se till 
att olika röster kommer till tals och får inflytande. Detta gäller 
inte minst utvecklingsländer. Ofta påtvingas lokalbefolkningen 
färdigpaketerade lösningar i form av brukarmetoder, teknologi 
och affärsmodeller. Problemet är inte att kunskapen kommer 
utifrån utan att människor måste anpassa sig till lösningen istäl-
let för att lösningen anpassas till de lokala ekologiska, sociala 
och kulturella förutsättningarna. Utvecklingsprogrammen ris-
kerar att dra fram som bulldozrar och bidra till den snabba för-
lusten av traditionell och lokal kunskap runt om i världen. 

Goda exempel
En rad stora multinationella företag inom World Business Coun
cil for Sustainable Development (WBCSD) har lagt fram hand-
lingsplanen Action 2020. Tillsammans representerar de tio pro-
cent av världsekonomin. Målet är att fram till 2020 omvandla 
sina affärsmodeller så att företagen uppnår nödvändiga globala 
miljömål. Syftet är att undvika oacceptabla risker och stora 
kostnader, och samtidigt säkra lönsamhet genom smarta inno-
vationer och effektiviseringar. De globala miljömålen är veten-
skapligt baserade och inkluderar allt från klimat till biologisk 
mångfald.

Kanske det bästa exemplet på hur klimatarbete ger bättre 
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affärer återfinns hos Wal-Mart, ett amerikanskt multinationellt 
detaljhandelsföretag som driver kedjor av stora lågprisvaruhus. 
Wal-Mart är världens näst största offentliga bolag. 2005 tillkän-
nagav företaget att de skulle använda 100 procent förnyelsebar 
energi, inte skapa något avfall och sälja produkter som upprätt-
håller resurser och miljö. Lee Scott, företagets vd, noterade att 
fokuset på att minska växthusgasutsläpp hjälpt både dem själva 
och deras kunder att spara pengar samtidigt som företaget 
”positionerat sig för att konkurrera effektivt i en värld med 
begränsade fossila bränslen”. 2008 steg Wal-Marts aktier med 
18 procent, delvis tack vare satsningarna på hållbarhet. Alla 
som levererar till Wal-Mart måste mäta sina koldioxidutsläpp 
och rapportera till Carbon Disclosure Project. Samtidigt har 
Wal-Mart kritiserats hårt för hur de hanterar de sociala frågorna 
inom företaget, t.ex. låga löner och motstånd mot facklig verk-
samhet. Detta hotar att överskugga hållbarhetsarbetet och visar 
igen vikten av att hantera dessa frågor på ett integrerat sätt. 
100-tals företag i USA och Europa kräver att deras leverantörer 
redovisar miljömässigt och socialt ansvar. Företagen gör inte 
detta för att vara snälla utan för att de inser att det är avgörande 
för deras överlevnad.

Professor Anil Gupta från Honey Bee Network är ett annat 
exempel. Han besöker de mest avlägsna och fattiga byarna på 
den indiska landsbygden för att skapa en dialog mellan bybor-
na och forskare, utbyta och sprida idéer och kunskap mellan sig 
och byarna om vilka lösningar som kan förbättra deras levnads-
situation. Innovationer samlas sedan i en databas och de bästa 
idéerna får priser. Ett exempel är ett litet mobilt vindkraftverk 
som kan bäras av en person och generera tillräckligt med ström 
för att ladda en mobiltelefon. Professor Gupta ifrågasätter topp-
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styrda metoder för att bekämpa fattigdom. Folk är fattiga på 
pengar men de är inte fattiga på idéer, menar han. Men ofta 
saknar idémakarna kontakter med institutioner och nätverk för 
att utveckla idéerna. The Honey Bee Network erbjuder logistiskt 
stöd för att skydda immateriella rättigheter för lokala innovatö-
rer och hjälper till med finansiering. Tillsammans med liknan-
de organisationer är det en del av en global rörelse som bedriver 
utvecklingsarbete som utgår ifrån och involverar lokalbefolk-
ningen. Exemplet visar hur kunskap och idéer, innovationer, 
kan ha en viktig roll i omställningen mot global hållbarhet.

Sverige kan finna nödvändiga teknologiska och sociala inno-
vationer som löser samhällsproblem och skapar förutsättningar 
för ett bra liv för människor idag och i framtiden, samtidigt 
som de stärker planetens livsupprätthållande förmåga. Innova-
tioner som fortsätter att ha en positiv påverkan på människor 
och miljö även när de får en regional och global spridning. Det 
kräver en starkare debatt om värderingar, fördelning, intressen, 
vårt globala fotavtryck och prioriteringar. 

Tänk om Sverige kunde gå i bräschen för innovationer som 
är bra både för människan och planeten – sociala-ekologiska 
innovationer? Svenska företag kan bli förändringsagenter mot 
global hållbarhet. Kanske är det inte de innovationerna som ger 
mest pengar men det lär vara de som ger mest välfärd i långa 
loppet. 
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a n n a  ryot t

Gloria och välfärdskapitalet

Gloria. Jag hörde hennes namn första gången i en bisats. Ett 
kvinnoöde utav många i MoÇambique. Alla visste vad som nu 
väntade henne och hon hade själv accepterat det. Ingen bitter-
het eller självömkan. Alla hade övergett henne – hennes man, 
hennes släktingar. Barnen hade tvingats ur skolan och levde på 
gatan. Nu låg hon ensam i den tomma hyddan som tidigare var 
deras hem och väntade på döden. Ensam med ängslan. Den 
bottenlösa ängslan över vad som skulle hända hennes barn. 
Ensamma utan försörjning, skydd eller hopp. Barnen levde 
redan i våldets och övergreppens väntrum och Gloria låg där 
utstött och maktlös. Hon var redan mycket försvagad av 
HIV-infektionen.

Jag fick ett litet brännmärke den dagen. Min förtvivlan över 
Glorias öde brändes fast av vetskapen att allt så enkelt hade 
kunnat förebyggas.

”I am worried about the world today.”
Med de orden öppnade USA:s tidigare utrikesminister Made-

leine Albright ett föredrag på Berns Salonger i Stockholm för 
ungefär tio år sedan. Sedan räknade hon obevekligt upp alla 
världens kriser och problem. Det handlade om klimatföränd-
ringar, fattigdom och krig – globala utmaningar som ingen kla-
rar på egen hand. Civilsamhälle, politik och näringsliv måste 
samverka.
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Hon förklarade också för Sveriges samlade maktelit, som satt 
bänkad i den eleganta salongen, hur dessa kriser slår mot de 
redan mest utsatta. Hårdast drabbade är barnen – vår framtid. 
Tjugotre tusen barn under fem år dör varje dag av orsaker som 
går att förebygga. Tjugotre tusen. Det är svårt att ha relation till 
siffror. Och att förstå hur man kan påverka siffrorna är ännu 
svårare. Inte ens när det handlar om en person i en hydda i 
MoÇambique infinner sig svaren. Idag har siffran tjugotre tusen 
barn gått ned till arton tusen barn. Ett ofattbart framsteg, en 
ofattbar tragedi.

Efter Albrights anförande följde en paneldiskussion med 
flera av landets mest inflytelserika personer. Jag lyssnade förvän-
tansfullt på att panelen skulle lyfta åtgärdsförslag och strategier 
för att möta den globala problembilden. Jag förväntade mig att 
de skulle ta tillfället i akt med så många makthavare samlade att 
enas i ett förhållningssätt eller till och med fatta ett beslut. Men 
snart hörde jag moderatorn säga ”tack” utan att en enda lösning 
diskuterats. Åhörarna avslutade lunchen och skyndade vidare 
ut ur lokalerna för att plocka upp arbetsdagen där de hade läm-
nat den, business as usual.  

Jag blev sittande ensam kvar. Kvar med den där brännande 
känslan. Känslan av att vara medveten, inte bara om problemen 
utan också att de kan förebyggas. För vi kommer förstås stå till 
svars. Inför oss själva, inför vår generation och de efterföljande.

Vår roll spelar roll
Sverige är ju det lilla landet med den starka rösten. Vi möts inte 
sällan av stor respekt från omvärlden, respekt för oss som en 
stark och värderingsstyrd nation. Det ger oss en unik position 
att skapa välfärd såväl här hemma som i fattiga länder. Jag har 
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haft förmånen att träffa många framstående personer som  
har uttalat sig om Sveriges roll i världen. Deras olika röster har 
med tiden smält samman till en bekant melodi. Melodin om 
hållbarhet, mänskliga rättigheter, innovation, solidaritet och 
om vikten av att ha ett arbete. Den amerikanske pastorn och 
medborgarrättskämpen Jessie Jacksson beskrev oss som ljuset i 
ett Europa tyngt av mörka främlingsfientliga krafter, Nelson 
Mandelas hustru Graca Marcella betonade vikten av att Sverige 
driver jämställdhetsfrågan i världen, Joaquim Chissano, 
MoÇambiques förre president, ville se fler svenska investeringar 
i Afrika. Hans Vestberg talar om hur mobilt bredband kan lösa 
stora fattigdomsproblem, Antonia Ax:son Johsson mäter che-
fernas resultat i hållbarhet och inte bara ekonomi. HM:s 
vd Karl-Johan Persson ställer krav på levnadslöner i de länder 
där bolaget har produktion. Och Madeleine Albright tilltalar 
som sagt svenska mathavare som om de vore självklara aktörer i 
den globala utvecklingen. 

”Plötsligt finns det siffror att relatera  
till – siffror som inger hopp.”

Melodin om Sveriges roll i världen handlar inte bara om värde-
ringar utan också om hur tillväxt och lönsamhet kan gå hand i 
hand med fattigdomsminskning och hållbarhet. Hur stora ord 
kan bli till handling. Och kanske har denna melodi fått en ny 
resonanslåda. För utan tvekan har tillväxt och sysselsättning 
dramatiskt förändrat utsikten för stora delar av de mesta utsat-
ta människorna och det har skett på kort tid. 

Plötsligt finns det siffror att relatera till – siffror som inger 
hopp.
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En ny era av jobbsökande 
För första gången i människans historia är det faktiskt möjligt 
att utrota extrem fattigdom. Sedan milleniemålen skapades år 
2000 har antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar 
om dagen minskat med en halv miljard. Två tredjedelar av den 
minskningen kommer från ekonomisk tillväxt. Med den kun-
skapen är det inte konstigt att näringslivets roll som tillväxt- 
och jobbskapare står i centrum för utvecklingsagendan när Mil-
leniemålen post 2015 diskuteras. 

Idag står 200 miljoner människor utanför arbetsmarknaden, 
och ännu fler utanför den formella ekonomin.  Många av dem 
är unga och kvinnor och lever i Afrika söder om Sahara. För att 
hålla takt med befolkningsökningen krävs att 600 miljoner nya 
jobb skapas till 2020. En gigantisk utmaning men också en 
enorm kraft. Bara i Kenya fyller en miljon människor 18 år 
varje år. En miljon unga som många har en utbildning, som är 
uppkopplade, som får rösträtt och vill ha ett arbete. 

För att utrota extrem fattigdom måste vi skapa nya arbetstill-
fällen och öka skatteintäkterna i världens fattigaste länder. Det 
är inte bara ett nationalekonomiskt resonemang, det är vad 
människorna i de länder dit biståndet riktas själva önskar. I en 
studie utförd av Världsbanken har 60 000 människor som lever 
i extrem fattigdom intervjuats och resultatet är tydligt –ett arbete 
är den viktigaste vägen ut ur fattigdom. Det är också min  
personliga erfarenhet från alla resor i tjänsten till Afrika såväl 
från mina gamla uppdrag för Unicef och SOS Barnbyar som nu 
i egenskap av vd för Swedfund. 

Som biståndsaktör är Swedfund en del av det svenska utveck-
lingssamarbetet. Vårt uppdrag är fattigdomsminskning genom 
hållbart företagande. Samhällsutveckling, hållbarhet och bär-
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kraftighet utgör våra tre fundament och utifrån dem utvärderas 
varje investering. Bolagen i vår portfölj skapar arbetstillfällen 
och ökar skatteintäkterna i sina respektive länder, vilket är helt 
avgörande för deras utveckling. Vi är en utvecklingsfinansiär 
som skapar utbytesrelationer, inte beroenderelationer. Vår 
metod är partnerskap, inte allmosor.

Vi tar risker andra inte tar i de mest utsatta länderna, med 
fokus på Afrika söder om Sahara – vi kan göra det tack vare 
decenniers erfarenhet av investeringar på plats. Varje år medver-
kar Swedfund till att möjliggöra tusentals arbetstillfällen i värl-
dens fattigaste länder. Vår roll är att vara additionell, det vill 
säga investera i de länder och sektorer där det inte är möjligt att 
endast förlita sig till privat kapital. Men vi kan också vara kataly-
tiska genom att attrahera nytt kapital till de marknader där vi ver-
kar. Här är vi en viktig partner för svenska företag som har ambi-
tionen att investera i Afrika. Det är av yttersta vikt för vår 
gemensamma framtid att fler företag engagerar sig i att lösa de 
globala utmaningarna, men det är också av vikt för företagens 
framtid om de inte ska missa de nya tillväxtmarknaderna. I syn-
nerhet svenska företag. För Sverige har en lång och stolt tradition 
av att verka för samhällsutveckling söder om Sahara och vid sidan 
om traditionellt gåvobistånd är det nu avgörande att vi även 
betraktar dessa marknader som fullvärdiga affärspartner. 

Bakom väpnade konflikter, demokrati- och fattigdomspro-
blem gömmer sig en kontinent med stora resurser, fantastiska 
entreprenörer och en medelklass som redan idag är större än 
Indiens. Det är förstås stora lokala, regionala och nationella 
skillnader, men i motsats till den allmänna uppfattningen är de 
flesta av Afrikas 52 nationer på rätt väg. Redan 2017 kommer 
sex av världens snabbast växande länder vara i Afrika söder om 
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Sahara enligt den internationella valutafonden, IMF. Befolk-
ningarna på kontinenten är unga och urbaniseras i snabb takt 
samtidigt som medelklassen växer. Den genomsnittliga tillväx-
ten förväntas bli 5,5 procent per år – en drömsiffra för de flesta 
länder i väst. Såväl Ghana som Tanzania och Nigeria kommer 
att fyrdubbla sin BNP de närmsta femton åren, enligt banken 
Standard Chartered. 

 ”Från 2011 till 2012 ökade antalet användare  
av internet med 75 procent.”

På den afrikanska kontinenten tar nu medborgarna steget direkt 
in i det mobila digitala samhället, utan att som vi i väst först 
passera via det analoga och stationära. Motsvarande ”leap-
frogging”, det vill säga att hoppa över ett utvecklingssteg, sker 
inom energisektorn. Stor internationell uppmärksamhet riktas 
2014 mot utbyggnaden av elnäten. Men istället för att endast 
bygga dyra konventionella nät aktiveras nästa utvecklingssteg 
med lokala och hållbara energikällor. Hela Afrika söder om 
Sahara, borträknat Sydafrika, förbrukar idag lika lite energi som 
Vietnam. Utvecklingspotentialen är ofattbar. Tidigt på våren 
2014 var jag i Kenya där jag besökte en av de många digitala 
utvecklingscenter som vuxit fram över hela kontinenten. På 
M:Lab utvecklades framtidens mobila lösningar för att möta 
marknadens behov. Och behovet är stort. År 2000 var mobilpe-
netrationen i Afrika två procent, 2018 beräknas den vara 84 
procent. Redan idag 2014 finns över 30 miljoner mobilanvän-
dare i Kenya och två tredjedelar använder mobila tjänster som 
M-PESA som är en mobil kontanttjänst för betalningar och 
överföringar. 
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 Från 2011 till 2012 ökade antalet användare av internet med 
75 procent. Förändringstakten saknar motstycke och samhäl-
lets behov och affärsmöjligheter går hand i hand. Investerings-
behovet är stort, men att ge sig in på marknader söder om Saha-
ra kräver långsiktighet. Inte minst då vi vet att tillväxt i länder 
som Angola och Nigeria till betydande del bygger på olje- och 
gruvnäring – industrier som utan medveten bolagsstyrning ris-
kerar att vara det motsatta till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.

På komplexa marknader kan problem bli affärsmöjligheter 
och sättet att hantera risker och utmaningar bli en konkurrens-
fördel. I affärsvärlden är svenska företag kända för governance – 
god bolagsstyrning utifrån regler och ramverk. Det är ett av 
skälen till att Sverige har en framträdande position när det gäl-
ler hållbarhet kopplat till riskminimering. Men många svenska 
företag har fortfarande utvecklings- och lönsamhetspotential 
för  social och ekologisk hållbarhet. Alltför många betraktar 
fortfarande Corporate Social Responsibility som ett verktyg för 
riskreducering – en nödvändig kostnad. Och de betalar nu pri-
set för att inte vara i takt med samhällsutvecklingen. Oförmå-
gan att säkerställa mångfald inom bolagens ledningsfunktioner 
leder till exempel till att diskussionen om reglering förs i ett 
flertal länder. På EU-nivå planeras kvoteringsdirektiv för 40 
procent kvinnor i bolagsstyrelserna då jämställdhetsarbetet går 
för trögt i Europa. Att hållbarhetsarbete rätt utfört leder till att 
företagen lyckas attrahera framtidens talanger, öka kundlojalite-
ten och snabba på innovation är fortfarande något som disku-
teras för lite i styrelserummen. Något som leder till att vi riskerar 
att förlora en ledande ställning och att gå miste om affärsmöjlig-
heter som ökar tillväxten såväl i Sverige som i världen.
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På flera internationella konferenser de senaste åren har håll-
barhetsfrågorna stått högst på agendan. Många toppmöten har 
det som bärande tema, som till exempel World Economic 
Forum eller UN Global Compact i New York där jag lyssnade 
till de mest progressiva företagsledarna som Paul Polman, vd för 
Unilever och Robert Collymore, vd för Safaricom, när de redo-
visade hur deras produkter kan bidra till minskad fattigdom 
och en hållbar värld. Allt tydligt målsatt, utvärderat och initie-
rat på eget initiativ snarare än som en följd av branschreglering. 
Genom sitt projekt Ecomagination har det globala industri- 
och tjänsteföretaget General Electric lyckats öka såväl lönsam-
het som effektivitet och innovationsgrad genom hållbarhets-
fokus. Utvecklingen gäller såväl konsumentbolag som tung 
industri och business to business. Exemplen är många. Och 
internationella studier, från exempelvis IPSOS, visar att frågor-
na är av större vikt på utvecklingsmarknader än på de mogna 
marknaderna i väst. Det är tvärtemot de vanliga fördomarna 
om att hållbarhet skulle vara en lyxfrågeställning för västerländ-
ska konsumenter. 

Skapandet av konkurrensfördelar genom hållbart företagan-
de kan göras på många sätt. Ytterligare ett annat exempel fick 
jag genom mötet med Muchiri Wahome, vd på Deacons i 
Kenya som via sina olika butiker säljer olika klädmärken. I 
Kenya är bröstcancer den vanligaste cancerformen och förut-
sättningarna för behandling försämras på grund av bristen på 
regelbunden undersökning. Men också på grund av det tabu 
som finns runt sjukdomen. Därför tog Deacons fram en BH 
speciellt utvecklad för kvinnor med bröstcancer. Och dessutom 
erbjöds alla kvinnor kostnadsfri mammografi. Arbetssättet 
innebär att företaget både verkar för att stärka de drabbade 
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kvinnornas integritet och självbild och för att förbättra behand-
lingsprognosen genom mammografiundersökning. För Dea-
cons är initiativet en tydlig konkurrensfördel och deras försälj-
ning av underkläder har ökat markant som följd.

Samhällsutvecklingen har ökat relevansen för Swedfunds 
verksamhet med fokus på fattigdomsminskning genom arbets-
tillfällen och skatteintäkter. Lika tydligt är möjligheterna att 
använda våra utvärderingsmodeller för hållbart företagande för 
att skapa konkurrensfördelar för svenska bolag såväl hemma 
som internationellt. Vår kunskap om bolagsstyrning kan utan 
tvekan vara en tillgång för näringslivet, eftersom förväntan på 
dagens företag i regel är deras förmåga att verka utifrån de tre 
fundament som också är Swedfunds utgångspunkt: samhällsut-
veckling, hållbarhet och bärkraftighet. Det har kallats det nya 
kapitalistiska paradigmet, det har kallats ömsesidigt värdeska-
pande. Vi kallar det välfärdskapital.

Hållbarhet som konkurrensfördel
Hållbara lösningar är alltså inte bara moraliskt riktigt utan även 
en konkurrensfördel. Utvecklingen tog fart efter finanskrisen 
2008 som inom loppet av ett par år utvecklades från lokal finan-
siell kris till global ekonomisk kris till allomfattande förtroen-
dekris för världens företag. Idag är det inte obekant för någon 
att ett företags anseende kan raseras lika snabbt som ett inlägg 
på Twitter om oschyssta arbetsvillkor. De senaste åren har vi sett 
många exempel på hur företag exponerats i medierna och sedan 
fått reella lönsamhetsproblem. Dessutom tar anseende som 
bekant tid att återbygga vilket är en alltmer kostsam process i en 
snabb global ekonomi med hyperkonkurrens. 

Vidare är talangfrågan av högsta prioritet för allt fler företag. 
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Framtida konkurrenskraft vilar till stor del på förmågan att at -
trahera de bästa talangerna på den globala arbetsmarknaden. 
Även talanger efterfrågar hållbarhet och samhällsroll. Redan 
den kände managementkonsulten och forskaren Peter Drucker 
konstaterade att företag som misslyckas med att trovärdiggöra 
ett existensberättigande för sina medarbetare inte överlever över 
tid. Dessutom presterar motiverade medarbetare 20 procent 
bättre, enligt forskning från Stanford University som företaget 
Ledarskapscentrum presenterar. Samma logik gäller självklart 
för anställda i utvecklingsländer. Sverige har en lång tradition 
av att arbeta för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det 
är något vi skall vara stolta över och ta med oss ut på den inter-
nationella arenan. 

Eftersom Swedfund inriktar sig på jobbskapande är arbets-
villkor och arbetsmiljö ett av våra fyra övergripande hållbar-
hetsmål. Vi kräver att alla bolag som vi investerar i ska uppfylla 
ILO:s kärnkonventioner inom tre år. Därför är det positivt att 
höra förmannen på ett stålverk i Kenya, där Swedfund är 
ägare, stolt berätta hur de 800 medarbetarna träffas varje mor-
gon för att prata arbetsmiljö och säkerhet. Medarbetarna vitt-
nar om hur det gör stålverket unikt jämfört med konkurrenterna. 
Eller att lyssna på Dr. Sam Thenya, vd på Nairobi Womens 
Hospital, som beskriver hur varje sjukhus har en klinik för att ta 
hand om kvinnor och barn som blivit våldtagna eller misshand-
lade men inte har råd med vård. De anställda lyser av stolthet.

Ett annat fokusområde är innovation. Men även om de flesta 
förknippar begreppet med nya produkter eller tjänster kan det 
lika gärna handla om processer – resursanvändning eller tillverk-
ningsmetod. Gerard de Nazelle, vd för det Indienbaserade 
start-up-företaget Polygenta, såg något så vardagligt som bort-
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slängda PET-flaskor i nytt annat ljus. Varje vecka slängs 10 miljo-
ner plastflaskor i världen. Polygenta, där Swedfund är delägare, 
har utvecklat en patenterad metod att omvandla skräpet till hög-
kvalitativ polyestertråd. Den används till allt från sportplagg, klä-
der och ryggsäckar till exklusiv hotellinredning.

”Istället för att köpa allt från soptippar har vi avtal med flyg-
bolag och femstjärniga hotell. De får en miljömärkning och 
kan köpa möbeltyg från oss, vi får mer råvara. En win-win”, 
enligt Gerard de Nazelle. Nu sysselsätter Polygenta 275 perso-
ner i Indien men har planer på att expandera i Oman, Singapo-
re och EU samt med ytterligare en anläggning i Indien.

 Innovation handlar också ofta om nya affärsmodeller. Före-
taget Elekta som utvecklar avancerad sjukhusutrustning och 
behandlingsinstrument för bland annat cancer kom till Swed-
fund för att de såg en stor potential i några väldigt komplicera-
de marknader. Problemet var bara att cancervården var så out-
vecklad att det inte fanns några kliniker att sälja utrustningen 
till även om behovet var stort. Detta ledde till att Swedfund och 
Elekta startade ett gemensamt bolag, GMI. GMI investerar 
idag i cancerkliniker, som i sin tur köper utrustning av Elekta. 
Ett stort problem förvandlades till en möjlighet. En möjlighet 
där alla blev vinnare. Regionerna som fick tillgång till cancer-
behandling, Elekta som är med att bygga sina framtida markna-
der och Swedfund som på ett utmärkt sätt kunde leva upp till 
våra tre fundament.

När jag pratar hållbarhet, innovation och minskad fattigdom 
har företagsledare ibland svårt att koppla det till sin egen affärs-
verksamhet. De förknippar frågorna snarare med ”impact invest-
ments”, det vill säga produkter och tjänster som i huvudsak 
utvecklats för att lösa ett samhällsproblem. Men även om impact 
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investments är ett viktigt område kommer de inte att utrota 
extremfattigdomen i världen. Istället kan globala företag som 
H&M, Ericsson och Scania ha en betydande inverkan på utma-
ningar som fattigdom och klimatförändringar. Genom att 
utveckla återvinningsbara tillverkningsmaterial, säkra anständiga 
arbetsvillkor hos leverantörer, använda befintliga produkter på 
nya områden, samt hitta innovativa affärsmodeller på riskfyllda 
marknader kan stora företag göra en verklig skillnad. Ofta är det 
inte svårare än att hitta nya kombinationer av produkt eller tjänst, 
hållbarhet och marknad. Det är därför glädjande att se att dessa 
företag tagit steget – vissa nyligen och andra för länge sedan – in 
i Afrika söder om Sahara. Det är ett medvetet beslut för att vara 
fortsatt bärkraftiga, men också med ambitionen att vara det på 
ett hållbart och samhällsutvecklande sätt.

Tillbaka till en hydda i MoÇambique. Det är mitt på dagen i 
ett brännhett MoÇambique. Glorias hydda står tom. När jag 
träffar henne strålar hon av glädje och självkänsla. Genom SOS 
Barnbyar fick hon mat och medicin, och även ett mikrolån. 
Hon har nu startat en liten butik. Gloria är på fötterna igen och 
kan ta hand om sina barn. Nu är de tillbaka i skolan, hennes 
affär går bra och hon har till och med kunnat bygga ut sitt hus. 
På kvällarna hjälper hon andra utsatta kvinnor i samma situa-
tion som hon själv befunnit sig i. ”Titta på mig – ni trodde att 
jag skulle dö”, säger hon till dem. Samma ord säger hon till mig 
varje dag på kontoret när våra blickar möts i det inramade por-
trättet av Gloria som hänger där på väggen.

Jag märktes av Gloria öde, men det skänkte också mening 
och hopp. Gloria visar att om man ger människor förutsätt-
ningar har de också många gånger själva lösningen på proble-
met. Det är faktiskt så enkelt att ett barn behöver minst en för-

Gloria och välfärdskapitalet



294

älder för att må bra. Och den föräldern måste ha ett jobb. 
Alltså måste det finnas fler arbetstillfällen. Denna lärdom är den 
enkla grunden för mitt engagemang och mitt arbete på Swed-
fund. Men lika grundläggande är Madeleine Albrights konsta-
terande att ingen aktör klarar att avhjälpa världens problem på 
egen hand. Civilsamhälle, politik och näringsliv måste samverka. 
Tidigare kunde det betraktas med misstänksamhet att verka i 
gränslandet mellan samhällssfärer, motiven framstod som 
dunkla i mötet mellan bistånd, näringsliv och politik. Idag lig-
ger snarare bevisbördan på dem som hävdar att samverkan inte 
är lösningen. Motiven och möjligheterna är glasklara för alla 
som vill se. Det handlar om ömsesidigt värdeskapande. Det 
handlar om välfärdskapital.

Anna Ryott är vd på Swedfund. Hon är utbildad civilekonom och har 

tidigare arbetat som finansanalytiker på Hagströmer & Qviberg, manage-

mentkonsult på McKinsey, byråchef och vice vd på Storåkers McCann 

samt insamlingschef på Unicef och generalsekreterare på SOS Barn-

byar. Tillsammans med Ulrika Hotopp har hon skrivit den uppmärk-

sammade boken Affärsaktivisten – manifest för lönsam och hållbar business.
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s y lv i a  s c h wa ag  s e rg e r

Innovation:  
En internationell utblick

Inledning1

Sverige hamnar idag väldigt högt i internationella rankningar 
av länders innovationsförmåga. Detta är något att glädja sig åt 
och kan ses som en bekräftelse på att Sverige hittills har lyckats 
förena ett antal faktorer som tillsammans har skapat goda för-
utsättningar för innovation.

Det finns dock ett antal anledningar till varför vi inte kan 
luta oss tillbaka och tro att Sverige har ”paxat” en världsledande 
innovationsposition för all framtid.

För det första lever vi i en snabbt föränderlig omvärld med 
långtgående konsekvenser för det globala innovationslandskapet. 
För det andra står de svenska universiteten inför stora utmaning-
ar på ett antal områden som, om de inte antas, kan ha betydande 
negativa effekter för Sveriges innovationssystem. För det tredje är 
Sverige idag inte tillräckligt bra på att tillvarata kompetens. Att 
Sverige slösar bort dyrbar kompetens är något vi inte har råd med 
i en tid där konkurrensen om talanger hårdnar samtidigt som det 
blir allt viktigare för ett lands innovationsförmåga att ha tillgång 
till, och effektivt använda, kompetens. 

1 Stora delar av detta kapitel bygger på två analyser som författaren nyligen publicerat, en 
om de svenska universiteten med Arthur Bienenstock, Mats Benner och Anne Lidgardh, 
utgiven 2014 av SNS Förlag och en om hur Sverige tar tillvara internationell kompetens 
med Tove Lifvendahl och Kristina Lindahl von Sydow, publicerad 2014 av Fores.
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Sverige har goda förutsättningar för att förbli en innovations-
ledare även i en föränderlig omvärld. En av Sveriges styrkor, jäm-
fört med många andra länder, har varit förmågan att hantera för-
ändring väl. Med vilja, ledarskap och öppenhet kan Sverige 
omvandla de utmaningar jag identifierar här till styrkor. Men det 
krävs en vilja till förändring och en insikt att Sveriges nuvarande star-
ka ställning som innovationsland inte är en garanti för framtiden.

En snabbt föränderlig omvärld
Sveriges innovationskraft kan förklaras av en blandning av olika 
faktorer, så som stora investeringar i kunskap, stabila och främ-
jande institutionella faktorer som rättssäkerhet, öppenhet, väl-
fungerande marknader, stabila politiska förhållanden och bra 
infrastruktur till exempel när det gäller kommunikation, samt 
en kritisk massa av stora internationellt framgångsrika företag.2 
Dessa framgångsfaktorer står sig starka även idag och det finns 
inga tydliga tecken på att de skulle radikalt försämras under en 
överskådlig framtid. Däremot finns det tecken på att omvärl-
den håller på att förändras avsevärt vilket kan få konsekvenser 
för Sveriges relativa innovationsförmåga.

Sverige har länge varit ett av de länder som har investerat 
mest i forskning och utveckling (FoU) i andel av BNP. Men 
Sverige står globalt sett för mindre än en procent av totala glo-
bala utgifter för forskning och utveckling. Medan Sveriges 
andel av världens FoU-investeringar har varit relativt konstant 
så har Europas andel minskat kontinuerligt de senaste 15 åren 
från 27 procent 1999 till 22 procent 2014. Det är framförallt i 
Asien som FoU-investeringar har ökat snabbast och regionens 
andel beräknas vara omkring 40 procent 2014, jämfört med 24 

2 http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/DetInnovativaSverige.pdf.
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procent 1999. Asiens ökning i sin tur förklaras huvudsakligen 
av att Kinas FoU-investeringar har ökat med i snitt 24 procent 
per år sen 1999. En följd av Kinas snabbt ökande FoU-investe-
ringar är att landet 2012 gick om Europa när det gäller FoU- 
investeringar som andel av BNP, med 1,98procent jämfört med 
1,96 procent i EU. Vi ser alltså en tydlig förskjutning av kun-
skapsinvesteringar österut.

Utbudet av utbildade människor ökar också mycket snabb-
are i Asien än i Europa. På 10 år har antalet utexaminerade stu-
denter i Kina mer än tredubblats, från drygt 2 miljoner 2003 
till nästan 7 miljoner 2013. Antalet studenter har också ökat 
snabbt i Indien, Brasilien och Indonesien. Globalt sett förvän-
tas antalet utexaminerade studenter fördubblas mellan 2012 
och 2025.3 År 2020 förväntas Kina och Indien står för 40 pro-
cent av alla mellan 25 och 34 år med universitetsutbildning 
jämfört med 29 procent 2010, medan USA och Europa tillsam-
mans uppskattas svara för 25 procent av totalen.4 Vi ser alltså 
även här en tydlig förskjutning av humankapital österut.

Förutom investeringar i kunskap och tillgång till kompetens, 
ser vi en förflyttning av köpkraften från Europa och Nordame-
rika till Asien, Latinamerika och Afrika. Idag har Asien blivit 
den viktigaste marknaden för många lyxmärken. Dessutom 
ökar storstädernas eller så kallade megastäders betydelse för till-
växt.5 De nya kunderna och de mest dynamiska marknaderna 
finns inte längre i Paris, London eller New York utan i ökande 
utsträckning i Shanghai, São Paulo eller Mumbai. Sex av de tio 
snabbast växande ekonomierna i världen fanns 2013 i Afrika. 

3 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120216105 739999. 
4  http://www.oecd.org/edu/50495363.pdf.
5  McKinsey (2011), Urban world: Mapping the economic power of cities, McKinsey Global 

Institute, http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world. 
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Konsekvensen av dessa förändringar är att svenska företag kom-
mer längre bort från relevanta kunder än när de viktigaste mark-
naderna låg i närområdet, nämligen Europa. Förändringen har 
långtgående konsekvenser för var företag förlägger sin verksam-
het. Medan svenska och utländska företag tidigare förlade till-
verkning till Kina tack vare låga produktionskostnader så gör de 
det idag i ökande utsträckning för att vara nära kunderna.

”Var finns då de mest innovativa företagen?”

Den snabbt föränderliga omvärlden speglas också i näringslivet 
där nya företag vuxit sig stora på rekordtid, som amerikanska 
Google eller kinesiska IT-företaget Huawei. Google anställde 
sin första medarbetare 1998. 15 år senare har de över 30 000 
anställda. Huawei grundades 1987 och har idag över 150 000 
anställda. Den snabba förändringstakten visas också i att 60 
procent av företagen på Forbes lista över de 1000 största företagen 
i USA hade bytts ut mellan 1993 och 2003. Dessutom kommer 
ett växande antal av världens största företag från så kallade tran-
sitionsekonomier. År 2013 fanns 89 kinesiska företag bland 
världens 500 största jämfört med bara 15 år 2005. 

Var finns då de mest innovativa företagen? Det finns olika 
sätt att mäta hur innovativt ett företag är, men generellt hamnar 
USA högst som landet med den största andelen bland de mest 
innovativa företagen. I Boston Consulting Groups undersök-
ning var hälften av de 50 mest innovativa företagen amerikan -
ska – som Apple, Google, Microsoft, Facebook men även General 
Electric och Coca Cola som ansågs vara väldigt innovativa – 
följt av Asien med 14 företag och Europa med 11. Det fanns för 
övrigt inget svenskt företag i rankningen.
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Med tanke på den ovan beskrivna nya omvärlden är det inte 
så överraskande att människor i ledande befattningar inom tek-
nik i en världsomspännande enkät identifierade USA och Kina 
som de två länder ”med den största potentialen att driva teknik-
genombrott och mest sannolika att ha en global påverkan under 
de kommande fyra åren”.6

Hur ser det ut i Sverige? Antalet svenska företag bland de 500 
största i världen har halverats sen 2006, från sex till tre medan 
företag från Schweiz har ökat från 12 till 14 under samma tid. 
De största svenska företagen är i genomsnitt mycket äldre än de 
amerikanska. 84 procent av de största svenska företagen grun-
dades före 1970 och 70 procent grundades före 1945. Bara sex 
av de största privata svenska företagen har grundats efter 1970. 
Det verkar tyda på en svårighet för nya aktörer i näringslivet att 
bli riktigt stora. Detta intryck bekräftas av en analys om entre-
prenörskap i Sverige, där det konstateras att ”förutsättningarna 
för tillväxt efter den initiala startfasen är svag[a] i Sverige”.7 

Det finns ingen tvekan om att många stora, oftast gamla, 
svenska företag har varit och fortfarande är väldigt framgångsri-
ka på den globala marknaden. Det finns också ett antal nya 
företag som har haft global framgång, som t.ex. Mojang med 
spelet Minecraft, och King med spelet Candy Crush. Men med 
tanke på den snabbt föränderliga omvärlden som har beskrivits 
ovan, är frågan vad som krävs för att säkerställa att svenska före-
tag även i framtiden skall kunna vara innovativa, framgångsrika 
på den globala marknaden och samtidigt skapa jobb och tillväxt 

6 http://www.kpmg.com/cn/en/pressroom/pressreleases/pages/press-20130725-chi-
na-us-lead-global-technology-innovators.aspx).

7 Entreprenörskapsforum (2013) Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013, s. 
51,http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/06/GEM_Nationell_
Rapport_2013_webb.pdf.
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i Sverige. När dessutom regeringar i ett ökande antal länder – 
inklusive Kina och USA – har gjort innovation till en nationell 
prioritering och en drivkraft för reformer blir frågan än mer 
angelägen. Kan vi luta oss tillbaka eller behöver vi ändra på 
saker och i så fall vilka?

På två fronter finns det enligt min mening förbättringsbehov 
och stor potential att säkra Sveriges framtida innovationskraft. 
Den ena är universiteten och den andra är vår förmåga att at -
trahera och tillvarata internationell kompetens. 

Universiteten: en central aktör eller en svag punkt?
De svenska universiteten har genomgått en massiv expansion 
under de senaste 30 åren. Universitet och högskolor spelar idag 
en stor roll i det svenska samhället och den svenska ekonomin, 
i egenskap av arbetsgivare, utbildare och utförare av forskning 
och utveckling. Deras anställda uppgår till nästan en tredjedel 
av samtliga statsanställda, de utbildar en växande andel av den 
svenska befolkningen – 2012 hade en fjärdedel av den svenska 
befolkningen i arbetsför ålder någon form av eftergymnasial 
utbildning – och de får mer resurser för forskning och utveck-
ling, som andel av BNP än något annat land inom OECD för-
utom Danmark.

På senare år har både svenska och utländska bedömare pekat 
på ett antal svagheter eller utmaningar vid svenska universitet 
och högskolor som i sin tur kan ha betydande negativa effekter 
på Sveriges innovationssystem. Bland dem finns försämrade 
topprestationer inom forskningen, en oro över kvaliteten och 
användbarheten i den utbildning som ges vid institutioner för 
högre utbildning i Sverige, en avsaknad av tydliga karriärvägar, 
liten rörlighet och bristande transparens i rekryteringsruti-
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nerna.8 Universitet och högskolor konfronteras dessutom i hög 
grad av de omvärldsförändringar som jag tidigare beskrivit. 
Ökad rörlighet, allt intensivare global konkurrens om studenter 
och talanger, nya krav på utbildning och nya utbildningsmo-
deller är några av de faktorer som tvingar universitet och hög-
skolor att omvärdera sin roll, funktion och ställning, gentemot 
det omgivande samhället men också på den globala arenan.

Med en växande andel av befolkningen som genomgår hög-
skoleutbildning, och i en tid när kunskap blir en allt viktigare 
drivkraft för innovation och tillväxt, debatteras dessutom uni-
versitets och högskolors bidrag till utveckling av samhället och 
ekonomin allt intensivare, både i Sverige och internationellt.

Vad är universitetens roll i en framväxande kunskapsekono-
mi och en alltmer globaliserad värld? De kan bidra på följande 
sätt till innovationskraft:

• De är magneter för talanger – både studenter och lärare 
– som lyckas locka till sig och sin region eller land dukti-
ga forskare och framtidens entreprenörer, ledare och 
arbetskraft. 

• De erbjuder högkvalitativ och relevant utbildning som 
förser arbetsmarknaden och samhället med attraktivt, 
efterfrågat och kompetent humankapital.

• De utför världsledande och banbrytande forskning.
• De interagerar med det omgivande samhället på ett 

ömsesidigt berikande sätt.

8 Se t.ex. Gunnar Öquist och Mats Benner (2012), Fostering Breakthrough Research: A 
Comparative Study. Stockholm: Kungl. Vetenskapskademien, Vetenskapsrådet (2012), 
The Swedish production of highly cited papers, Vetenskapsrådet (2010), Den svenska 
produktionen av hogt citerade vetenskapliga publikationer och Henrik Berggren (2012), 
Den akademiska frågan − en ESOrapport om frihet i den högre skolan. Rapport till expert-
gruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:3, http://www.eso.expertgrupp.se/Up -
loads/Documents/26-april-2012/ESO-2012_3.pdf.
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Det är ingen självklarhet att universiteten lyckas i dessa avseen-
den. Svenska universitet och högskolor presterar idag inte 
dåligt: de har upplevt en snabb expansion av antalet inskrivna 
studenter och anställda de senaste åren och decennierna, den 
svenska offentligt finansierade forskningen – där merparten 
utförs vid universitet och högskolor – är bra, uttryckt i termer 
av citeringar, och det har skett betydande ökningar av deras 
intäkter, särskilt vad gäller forskningen. I Times Higher Educa
tions rankning för 2013/2014 hade Sverige fler universitet ranka-
de bland de 200 bästa i världen – i förhållande till sin folkmängd 
– än Finland, Österrike, Norge, Kanada och Belgien, men färre 
än Danmark, Nederländerna och Schweiz.

Det finns dock vissa drag i det svenska högskolesystemet som 
riskerar att bli allvarliga utmaningar för svenska universitet och 
högskolor, liksom för Sverige, när det globala innovationsland-
skapet förändras. I en nyligen utkommen rapport visar jag till-
sammans med mina medförfattare att centrala områden som 
rekrytering, undervisning och länken mellan undervisning och 
forskning vid svenska universitet och högskolor inte är konkur-
renskraftiga i ett globalt och öppet högskolesystem, där studen-
ter, personal och finansiering allt mer ”avnationaliseras”. Vi 
visar att svenska universitet och högskolor framför allt har en 
svag organisation med en klyfta mellan undervisning, forskning 
och samverkan och de har en stark tradition av internrekryte-
ringar och oklara befordringsmönster. Dessutom är karriärvä-
gar mycket skevt inriktade mot forskningsframgångar, det finns 
en lika skev uppfattning av betydelsen av ”samverkan med sam-
hället” och slutligen är undervisningsmiljöer inte tillräckligt 
attraktiva för att konkurrera på den internationella toppnivån. 

De nyligen införda studieavgifterna för studenter från länder 
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utanför EU, EEA (European Economic Area) samt Schweiz, 
som resulterade i en dramatisk minskning av antalet studenter 
från Asien och Afrika, har visat att svenska universitet och hög-
skolor för närvarande har svårt att locka till sig de internatio-
nellt bästa studenterna. Det vore vilseledande och felaktigt att 
skylla det minskande antalet studenter från länder utanför EU 
på för få stipendier eller andra finansieringskällor för dessa stu-
denter. I stället verkar det finnas andra faktorer som förklarar 
varför globalt rörliga studenter, eller deras familjer, verkar villi-
gare att betala ofta stora summor för eftergymnasial utbildning 
i USA, Storbritannien och Australien, än att komma till Sveri-
ge. En av dessa faktorer är kvaliteten och inriktningen på under-
visning och utbildning. Förutom att framhålla att högkvalitativ 
undervisning är deras kanske viktigaste uppgift, fokuserar 
många världsledande universitet, som Stanford och Berkeley, på 
att ”utbilda hela studenten” och erbjuda studenter ett brett 
utbud av överförbara och tvärvetenskapliga färdigheter för att 
ge dem en grund för fortsatt yrkesmässig och personlig utveck-
ling. Det sker ofta genom att erbjuda en bred basutbildning 
(det som benämns liberal arts) på grundnivån. I Sverige tvingar 
universitet och högskolor istället studenter att tidigt specialise-
ra sig inom ett akademiskt område eller en disciplin, vilket 
begränsar bredden i de färdigheter som de flesta studenter skaf-
far sig under studietiden.

Det är också tydligt att svenska universitet och högskolor har 
fokuserat alltmer på forskning, på bekostnad av undervisning, 
med negativa konsekvenser för undervisningskvaliteten och de 
svenska universitetens internationella attraktionskraft. Denna 
snedfördelning till förmån för forskning kan delvis förklaras av 
det faktum att akademisk skicklighet ofta likställs med forsk-
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ningsskicklighet i Sverige, och att man glömmer hur viktig 
undervisningen är. Det tyder också på en underskattning av 
studenternas, och därmed undervisningens nyckelroll, för regi-
oners och länders konkurrenskraft och innovationskapacitet. Vi 
finner också, förutom den ökande betoningen av forskning på 
undervisningens bekostnad, ett minskat samband eller rentav 
en uppluckring av kopplingen mellan undervisning och forsk-
ning, vilket får negativa konsekvenser för båda verksamheterna. 
En ironi i det svenska systemet, jämfört med andra länders, är 
att den offentligt finansierade forskningen å ena sidan är mer 
koncentrerad till universitet och högskolor (och inte till forsk-
ningsinstitut), medan, å andra sidan, undervisningen verkar 
mindre kopplad till forskning.

Slutligen har tolkningen av Sverige om universitetens roll i 
samhället fokuserat allt för mycket på kommersialisering av 
kunskap från universitet och högskolor, i form av patent och 
avknoppningar. Det syns i finansieringsmodeller, befordrings-
kriterier och policyåtgärder. En följd av detta är försummelsen, 
eller förnekandet, av den nyckelroll som utbildning, undervis-
ning och, viktigast av allt, studenter spelar i ett universitets 
bidrag till det omgivande samhället.

Om inte samtliga dessa problem åtgärdas riskerar svenska 
universitet och högskolor att bli oattraktiva för studenter, lära-
re och samarbetspartner.

Efter två decennier där svenska universitet och högskolor har 
expanderat snabbt i kvantitativa termer finns det nu ett behov 
av kvalitativ förändring. Att gripa sig an dessa utmaningar och 
omvandla dem till starka sidor kommer att kräva ett genuint 
omtänkande och en omdefiniering av ledarskap, både akade-
miskt och kollegialt ledarskap, snarare än ett dogmatiskt insi-
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sterande på att behålla eller avskaffa det ena eller andra i dess 
nuvarande form.

Vi slösar bort värdefull kompetens
Ett lands innovationsförmåga avgörs till stor del av människors 
och organisationers förmåga att utveckla nya idéer och omvand-
la dem till efterfrågade produkter, tjänster och lösningar på 
samhällsutmaningar. Denna förmåga är i sin tur väldigt beroen-
de av kompetens och kunskap. 

I takt med att kompetens blir allt viktigare genom ett växande 
kunskapsinnehåll i produktion av varor och tjänster, ökar beho-
vet av människor med både allmänna och ämnesspecifika färdig-
heter och utbildning. En snabb tillväxt och ekonomisk utveck-
ling i Kina och Indien, och en uttalad ambition att påskynda 
övergången från ett jordbrukssamhälle till en kunskapsekonomi, 
förstärker ytterligare den globala efterfrågan på kompetens.

”Duktiga människor blir alltmer rörliga, och  
globaliseringen kräver kunskap om andra kulturer.”

Sverige är ett litet exportberoende land vars ekonomiska fram-
gång och utveckling till stor del skett tack vare en öppenhet 
mot omvärlden och en nyfikenhet och vilja att pröva på teknis-
ka innovationer. Många svenskar är dessutom mycket beresta. 
Samtidigt kan vi se att det finns en ambivalent inställning, för 
att inte säga ett bristande intresse, hos många svenskar för den 
kunskap och de erfarenheter som någon förvärvat utomlands. 

Vi lever i en tid då den globala konkurrensen om kompetens 
hårdnar. 

Duktiga människor blir alltmer rörliga, och globaliseringen 
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kräver kunskap om andra kulturer. Många svenska företag kla-
gar på att de inte får tag i rätt medarbetare, samtidigt som 
många utlandsfödda och unga människor men även svenskar 
som har jobbat utomlands, har svårt att komma in eller komma 
till sin rätt på den svenska arbetsmarknaden. 

Sverige har idag inom landets gränser eller inom dess räck-
vidd tillgång till ett mångfacetterat utbud av internationell 
kompetens: Invandrare och svenskar som har vistats utomlands 
tillför Sverige viktiga färdigheter och erfarenheter som kan ha 
en betydande positiv inverkan på ekonomi och konkurrens-
kraft. Ett antal analyser visar att internationell kompetens och 
mångfald främjar innovation, utrikeshandel och produktivitet 
och därmed jobbskapande och tillväxt. Men av flera skäl utnytt-
jas inte stora delar av denna kompetens med negativa konse-
kvenser både för landet och för individer. Det verkar finnas ett 
antal barriärer i Sverige som hindrar oss från att fullt ut ta till-
vara den internationella kompetensen som står till förfogande. 

Sverige är i många hänseenden ett idealiskt land för att attra-
hera internationell kompetens. Förutom att livskvalitén anses 
vara hög, har Sverige starka institutioner, låg korruption, tydli-
ga lagar mot diskriminering och en migrations- och integra-
tionspolitik som rankas som den bästa i världen enligt Migra-
tion Integration Policy Index. 9

Samtidigt väljer få globalt rörliga människor Sverige som 
karriärdestination. Utrikesfödda har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och hemvändande svenskar upplever att deras 
utlandserfarenhet varken uppskattas eller efterfrågas av svenska 
arbetsgivare när de kommer tillbaka. Tvärtom verkar deras kar-

9 Svenska Dagbladet (2011) ”Sverige bedöms bäst på integration”, 28 februari, http://www.
svd.se/nyheter/inrikes/sverige-bedoms-bast-pa-integration_5973979.svd
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riärer ibland ha tagit skada av att de varit borta från arbetsplat-
sen och ”systemet” till exempel på universitet, i offentlig sektor 
men även på företag. 

”Slutsatsen är att Sverige i dag långt ifrån effektivt  
använder sig av tillgänglig kompetens.”

Kanske en av de viktigaste insikterna från tidigare analyser är 
att vi måste börja se alla människor som möjliga talanger som 
har potential att bidra till vår innovationsförmåga, välfärd och 
konkurrenskraft oavsett om de kommer till Sverige som flyk-
tingar, återvändande svenskar eller för jobbets skull. Ett stort 
misstag i debatten är att vi ”kategoriserar” människor som kom-
mer till Sverige. Medan vi på pappret välkomnar att välutbilda-
de människor tar sig hit, ser vi människor som flyr förtryck i 
första hand som en belastning för samhället och det faktum att 
vi tar in dem som en humanitär gest. Vi verkar ha svårt att för-
stå – och framförallt att hantera – att en människa som flyr från 
kriget i Syrien samtidigt kan vara en duktig tekniker eller ingen-
jör som svenska företag säger att de har svårt att hitta. Även om 
flykt från förtryck kan vara den ursprungliga anledningen till 
varför en människa kommer till Sverige borde vi försöka se per-
sonen i fråga som en möjlig tillgång för samhället. Vi borde se 
deras förmågor, kompetenser och ambitioner och fokusera på 
att underlätta för honom eller henne att förverkliga dem, istäl-
let för att ”förvara” och ”omhänderta”. Att inte göra det är att 
slösa bort kompetens.
Slutsatsen är att Sverige i dag långt ifrån effektivt använder sig av 
tillgänglig kompetens. I en tid, där efterfrågan på kompetens 
ökar slösar vi bort enorma resurser – människor med kunskap, 
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ambition och en vilja att visa vad de går för – för att vi inte kan 
(eller vill) värdesätta eller ta tillvara deras färdigheter, för att vi 
inte släpper in dem på arbetsmarknaden eller för att vi sysselsät-
ter dem i yrken som ligger under deras kvalifikationer, till exem-
pel iranska läkare som kör taxi i Sverige. För att få bukt med dessa 
problem, för att minska resursslöseriet och för att göra Sverige 
mer attraktivt i den globala konkurrensen om talanger, krävs för-
ändringar på flera fronter. Politiken måste börja se människor 
som invandrar eller återvänder till Sverige som en tillgång och 
inte en kostnad, en belastning eller huvudsakligen en humanitär 
angelägenhet eller ”god gärning”. Arbetsgivare – både offentliga 
och privata – måste bli bättre på att värdera kompetens allmänt 
och särskilt den internationella och tvärkulturella kompetensen 
som människor som kommer utifrån Sverige eller har vistats 
utanför Sverige ofta medför istället för att bara förlita sig på refe-
renser de känner igen, såsom svenska examina.

Vad kan och bör göras?
Med rätt ansats och vilja skulle de utmaningar som jag beskri-
vit kunna omvandlas till tillgångar. De svenska universiteten 
har potentialen att bli talangmagneter och en styrkefaktor i 
det svenska innovationssystemet. För detta krävs ett tydligare 
ledarskap hos universitetsledningar som bör innefatta syste-
matiskt arbete med att säkerställa och höja utbildningskvali-
tet, ändringar av de nuvarande rekryterings- och befordrings-
systemet mot mer transparens, professionalitet och mindre 
internrekrytering, och en helhetssyn på samverkan med det 
omgivande samhället. Det senare kräver särskilt en insikt om 
att samverkan inte bör begränsas till att universiteten ”frälser” 
samhället med sin visdom utan att kunskap behöver flöda 
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både in till och ut från universiteten och att dessa flöden är av 
nytta för både akademin och samhället. Med ett stort antal 
utlandsfödda och svenskar med betydande utlandserfarenhet 
har Sverige idag en strategisk tillgång i den globala kunskaps-
ekonomin. Men av flera skäl slösas idag bort en betydande del 
av dessa resurser, genom att det görs svårare för invandrare 
och utlandssvenskar att komma in på arbetsmarknaden och 
genom att de anställs i positioner som inte utnyttjar deras 
kompetenser. Det senare visas i att utländska akademiker har 
betydligt svårare att hitta jobb i Sverige, jämfört med både 
svenska akademiker och utländska akademiker i andra länder. 
Att ändra på detta kräver ändringar på flera områden. Fler 
företag än idag måste ha en bredare syn på kompetens, de bör 
bli bättre på att värdera och identifiera färdigheter istället för 
att alltid gå på det ”säkra alternativet”, så som ”civilingenjören 
från Lund”. Med tanke på att Sverige idag är ett invandrings-
land – med en större andel utlandsfödda än USA – bör politi-
ken och arbetsmarknadsparterna se över arbetsmarknadens 
funktionssätt utifrån ett integrationsperspektiv. Akademin 
måste ändra sina rekryterings- och befordringsprocesser och 
särskilt öka rörligheten in- och utifrån universiteten samt bli 
mer attraktiva för utländska studenter och forskare. Men vad 
Sverige kanske behöver först och främst är en bred acceptans 
för idén om att vi behöver vara attraktiva för internationell 
kompetens. 

Innovation: En internationell utblick
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Slutsatser
Sverige har idag många tillgångar och faktorer när det gäller 
innovation. Men vi lever i en föränderlig omvärld, där nya 
marknader och konkurrenter växer fram samtidigt som många 
länder gör stora ansträngningar för att främja innovation. Även 
om Sverige ligger bra till – om vi tittar på innovationsrankningar 
– kan vi inte förvänta oss att vår plats som ett av världens ledande 
innovationsländer är garanterad. Andra länder investerar betyd-
ligt mer i kunskap och kompetens, de är mer attraktiva för  
globala talanger och de har ett mer dynamiskt näringsliv och/
eller marknader som är betydligt större och dessutom växer 
snabbare. Över lag bör vi se det som positivt för världen att fler 
länder inser värdet och betydelsen av kunskap, kreativitet och 
kompetens, och vi bör inspireras till att ständigt jobba för att 
vässa oss ytterligare, till gagn för Sveriges välstånd men även för 
vår förmåga att bidra till att tackla globala samhällsutmaningar. 
Om vi lyckas tackla våra utmaningar och säkerställa att Sverige 
även framöver har förmågan och viljan att bemästra förändring 
och förnyelse och omvandla dem till fördelar, då är framtiden 
ljus. Om inte, kommer det att stå oss dyrt, i förlorad innova-
tionskraft, i samhällsekonomiska termer – genom stora kostna-
der och förlorade skatteintäkter, företagsvinster och produktivi-
tetsökningar – och inte minst i krossade drömmar. 

Sylvia Schwaag Serger är adjungerad professor i forskningspolitik vid 

Lunds universitet och direktör för internationell strategi på VINNOVA. 

Hon är också medlem i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

(ESO) under Finansdepartementet, samt gästprofessor vid Chinese 

Academy of Sciences Institute for Policy Management. Sylvia har job-
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bat med innovationsfrågor i 15 år, bland annat på Näringsdeparte-

mentet, som chef för en tankesmedja och i Kina. Hon har publicerat 

artiklar om innovation och internationalisering och anlitats som expert 

av bland att EU-kommissionen, OECD och Världsbanken. Sylvia har en 

masterexamen från Johns Hopkins University School of Advanced 

International Studies och en doktorsexamen från London School of 

Economics.
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c e c i l i a  wa n g e r

Innovationer på menyn 

”Ingenting kommer att gynna den mänskliga hälsan  
och öka chansen för överlevnad på Jorden lika mycket  

som evolutionen till en vegetarisk diet.” 

(Albert Einstein, Fysiker och nobelpristagare 1921)

Vi befinner oss vid ett vägskäl vad gäller vår mat. Antingen fort-
sätter vi att äta kött och går under eller så tänker vi om. Det är 
helt enkelt nödvändigt att äta mindre kött, enligt FN:s experter. 
I en rapport nyligen uppmanar de till vegankost – det vill säga 
vegetarisk mat utan mjölk och ägg – för att rädda världen från 
hunger, brist på bränsle och de värsta effekterna av klimatför-
ändringen.

”Årligen föds 56 miljarder landdjur upp för slakt. De göds 
med 60 procent av allt odlat spannmål och 90 procent av all 
soja. Varför kan vi då inte hindra att nästan en miljard människor 
på jorden svälter?” frågar sig FN med rätta i rapporten.

”Egentligen borde köttfrågan ge svarta rubriker  
dagligen i världens alla tidningar.”

Jag begrundar dessa fakta medan den thailändske kyparen serve-
rar mitt kaffe med mjölk, toast med smör och sylt samt äggröra. 
En lika normal som klimatförstörande frukost för min väster-
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ländska mage. Den vänligt leende kyparen har troligen ätit en ris-
baserad rätt på morgonen, vilket de flesta i Thailand gör.

Egentligen borde köttfrågan ge svarta rubriker dagligen i 
världens alla tidningar. Men istället är det ganska tyst. Troligen 
för att det vi människor äter dagligen är så starkt förknippat 
med kultur, traditioner och i en del fall religion att det skall 
mycket till innan vi ens överväger att ändra på våra vanor. Ändå 
måste det ske. 

Vi blir 50 000 fler på jorden för varje dag som går. Enligt FN:s 
experter kommer jordens resurser inte att räcka till för att erbju-
da oss, dess växande och åldrande befolkning, all den näring som 
vi behöver i framtiden. Särskilt inte när alltfler av jordens invåna-
re eftersträvar en västerländsk livsstil och inte längre nöjer sig 
med en enkel risrätt till frukost, lunch och middag. 

Framtidens livsmedel måste vara miljö- och klimatmässigt 
hållbara både när det gäller produktion och konsumtion. Detta 
är en global utmaning och behovet av nya lösningar på livsmedels-
området är gigantiskt. Denna insikt och önskan om en bättre 
hälsa har fått Bill Clinton, USA:s före detta president, att bli 
näst intill vegan i likhet med en lång rad kändisar.

Över hela världen pågår utmanande forskningsprojekt som 
redan lockat tunga investerare. Microsoftgrundaren Bill Gates 
har insett att vi måste överge köttindustrin för att rädda plane-
ten. Han investerar nu i olika innovativa företag som satsar på 
framtidens mat i form av attraktiva alternativ till animalisk föda 
och Asiens rikaste man, Li Ka-Shing har, tillsammans med 
Yahoos grundare Jerry Yang, investerat 150 miljoner dollar i ett 
företag som ska ta fram konstgjorda ägg.

”Livmedelsindustrin skriker efter innovation, särskilt där 
djurhållning är inblandat. Det är en trasig bransch”, säger Josh 
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Tetrick, vd för Hampton Creeks, ett av de bolag som lyckats 
hitta alternativa vägar att framställa kött och ägg. Men var finns 
de svenska innovationerna på denna blivande jättemarknad?

En ond cirkel
Enligt FN-organet FAO:s hungerrapport 2013 är 842 miljoner 
människor undernärda. De flesta av dem bor i södra och östra 
Asien eller i Afrika söder om Sahara. Undernäring, särskilt 
under det första levnadsåret, sätter djupa spår i hjärnan och 
hindrar kognitiv utveckling. Förutom den plåga som själva 
hungern innebär, minskar dessa människors förmåga till lös-
ningar som kunde hjälpa dem att resa sig ur sin utsatthet. En 
ond cirkel av fattigdom är sluten.

Samtidigt lider den övriga världen av fetma och välfärdssjuk-
domar. Ordet fetma används allt som oftast i samband med 
ordet epidemi och statistiken förskräcker. Detta globala fördel-
ningsproblem är svårt att komma tillrätta med. Krig och kon-
flikter samt korrupta politiska system sätter hinder för en posi-
tiv utveckling.

Parallellt pågår befolkningstillväxten, om än i minskad takt. 
Vid millennieskiftet var vi drygt sex miljarder, nu är vi över sju 
miljarder människor. Om vi håller takten är jordens befolkning 
åtta miljarder år 2023.

När våra urtida förfäder lämnade savannens svårfångade 
bytesdjur, flyttade mot Afrikas kuster och istället började leva 
på fisk gjordes ett språng i den mänskliga hjärnans utveckling. 
Efter andra världskriget inleddes ett annat språng i mänsklig-
hetens näringshistoria. Nya grödor och odlingsmetoder utveck-
lades successivt för att tillgodose behovet av näring och energi. 
1970 gick Nobels fredspris till genetikern och agronomen Nor-
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man Borlaug som utvecklat en sorts vete som står emot väder, 
angrepp och som ger tre gånger så stora skördar. Nackdelen – 
men det insåg man inte förrän långt senare – är att Borlaug vetet 
kräver ett storskaligt, industriellt jordbruk med konstbevatt-
ning och växtgifter.

Än en gång tar jag mig en titt på min frukost, serverad på en 
skuggig terass i svenskparadiset Thailand. Första gången i mitt 
liv ställer jag mig frågan vilket vete brödskivan egentligen är 
gjord på. Kan det månne vara Borlaug?

 Det kemikalieintensiva jordbruket belastar miljön samtidigt 
som art- och smakrikedom går förlorad. Den rika delen av värl-
den försöker motverka skadorna genom att reglera användning-
en av pesticider. Men illegala medel med kända hormonstöran-
de och cancerframkallande ämnen svämmar över på den svarta 
marknaden, ibland i form av kopior på legala produkter. Denna 
kriminella verksamhet drivs av maffianätverk och anses öka 
enligt Europol. Allt handlar om pengar.

Dagens storskaliga djurhållning orsakar stora problem som 
regnskogsskövling, övergödning, vattenbrist, markerosion, sti-
gande matpriser på världsmarknaden och sist men inte minst 
enorma mängder av utsläpp av växthusgaser som hotar att för-
störa livsbetingelserna på vår planet. 

Matens klassklyftor
Många människor reagerar på denna utveckling genom att för-
söka äta på ett annat sätt. Olika nya livsstilar vinner mark. Nu 
är det inne att odla sin egen mat. Bor man i en stad kallas det 
”urban gardening”. Västerländska konsumenter efterfrågar eko-
logisk och närproducerad mat i allt högre grad. Vegetarisk mat, 
vegankost och även så kallad ”raw-food” (rå kost) är populärt, 
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både av hälso- och miljöskäl. I rika stadsdelar är juice- och sal-
ladsbarerna välbesökta. 

Ett tecken i tiden är att de stora IT-företagen i norra Kalifor-
nien gått över till hälsosam, ekologisk mat som erbjuds de 
anställda helt gratis. På Facebooks huvudkontor kan man få 
tofuröra till frukost och ångad snapper, en populär matfisk, till 
middag. På Google, som startade hela hälsotrenden inom per-
sonalmat, hämtas grödorna från odlare i närheten och fisken är 
nyfångad från Stilla Havet.

”Dagens unga anser att maten de äter är en del av identiteten 
och de känner även ett ansvar för att göra världen lite bättre. 
Det är en matrevolution på gång och Silicon Valley leder den”, 
säger Charlie Ayers, Googles chefskock under sju år, till den 
brittiska dagstidningen The Independent. 

Än så länge rör dessa trender främst en välutbildad och hälso-
medveten elit. I många länder odlar de flesta fortfarande sin 
föda på ett traditionellt sätt. Man har helt enkelt inte råd med 
något annat. Tre fjärdedelar av all matproduktion i världen 
består av fyra grödor: majs, soja , vete och ris. Att dagligen äta 
kött är en avlägsen dröm för merparten av jordens befolkning. 
Och den breda majoriteten av västerländska konsumenter drar 
fortfarande runt sina shoppingvagnar på stormarknader, fyllda 
med billiga kex, konserver, läsk och importerade kött- och 
charkprodukter av tvivelaktig kvalité. Tre för två, storpack och 
extrapriser lockar till överkonsumtion och bara i Sverige släng-
er vi en miljon ton matsopor. 

Den New York-baserade svenska stjärnkrögaren Marcus 
Samuels son intervjuades för något år sedan av Dagens Nyheter. 
Han är adoptivbarn från Etiopien och har i vuxen ålder sökt upp 
sina släktingar där. Han reflekterar i reportaget över hur hans  
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fattiga familj i Afrika äter en bättre kost än hans grannar i USA. Den 
industriella jordbruksrevolutionen har helt enkelt inte hunnit dit än.

Stjärnkockarna leder vägen
Sedan en tid är det trendigt att laga gourmetmat med utgångs-
punkt i traktens råvaror. Lokalt och närproducerat är inte läng-
re bara slagord för trädkramare. Man vill återföra människan 
till naturen. Föregångare i denna trend är bland andra omskriv-
na Noma i Köpenhamn, som också har ett eget laboratorium – 
The Nordic Food Lab. 

”Här har Sverige en fantastisk möjlighet med sin  
skog, full av rötter, knölar, groddar och frön.”

Bakom Noma står Claus Meyer och René Redzepi, som fått 
stor uppmärksamhet och prytt omslaget på Time Magazine. 
Vilda och ovanliga ingredienser får världens ”foodies” att köa i 
månader för ett bord.

Ursprung har blivit viktigt. 
Här har Sverige en fantastisk möjlighet med sin skog, full av 

rötter, knölar, groddar och frön. Späda tallskott är rika på C-vi-
taminer och alla de livsnödvändiga aminosyrorna finns i våtar-
vens blad. Bara en bråkdel av alla svampar, bär och andra ätliga 
växter tas tillvara. Det finns flera hundra arter av ätliga svampar 
men bara ett fåtal brukar finnas på menyn.

Krögaren Magnus Nilsson lockar kräsna finsmakare till Fä vi-
ken Magasinet i Jämtland där udda råvaror från trakten föräd-
las med hög gastronomisk ambition. Restaurangen är nomine-
rad till de prestigefyllda utmärkelserna ”Årets matupplevelse 
2013” och ”Årets bästa restaurang 2013” av White Guide.

Innovationer på menyn 
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Ett annat intressant initiativ är den ayurvediske kocken 
Janesh Vaidyas arbete. Han har inventerat den svenska floran på 
jakt efter alternativ till de indiska örter och växter som ingår i 
denna mångtusenåriga lära om kost och hälsa. Han har upp-
täckt att ruccolasallad har samma antiinflammatoriska effekt 
som den indiska örten shilajit. Och sannolikt finns det ännu 
mer att hitta i form av godsaker och nyttigheter.

För att kunna ta tillvara och använda vilda råvaror krävs nya 
metoder. Det är inte säkert att de går att odla i större skala. 
Även här är fältet fritt för nya innovationer eller att återupp-
väcka gamla metoder, som till exempel svamptorkning. Blogga-
ren Peter Jägerbro föreslår en internetbaserad förmedling av 
udda och vilda råvaror, så att den som kan ge sig ut i skogen får 
avsättning för sina fynd. ”Det skulle gynna arter som sällan 
ingår i grossisternas utbud och som hamnat i gastronomisk 
radarskugga, som till exempel blåmusseronen”, skriver han.

Käka myror?
Att myror kittlar dödsskönt i kistan, det vet alla som sett Djung-
elboken. Chokladdoppade myror och gräshoppor fanns länge 
att köpa i den numera nedlagda delikatessbutiken på Biblio-
teksgatan i Stockholm. Därifrån till att verkligen se insekter 
som ett livsmedel är det mentala steget oöverstigligt, åtminsto-
ne för de flesta av oss i väst. Men faktum är att alltfler talar om 
insekter som nästa stora proteinkälla, ja till och med som lös-
ningen på vårt globala försörjningsproblem.

Enligt gourmettidningen White Paper driver en kinesisk 
affärsman, Li Jinsui, en farm för bambularver som ska kunna 
producera tio ton råvara år 2015 och FAO har finansierat flera 
projekt för att främja insektsätandet, bland annat i Laos 2010.
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Det går 40 ton insekter på varje människa. Det finns 1 400 
ätliga arter. De är fettsnåla, proteinrika och innehåller höga vär-
den av järn och andra mineraler. Även om de skulle utfodras 
med samma diet som våra traditionella köttdjur skulle de ge 
mångdubbelt mer protein i utdelning. Att ersätta kött med far-
made insekter och larver sägs kunna minska utsläppen av växt-
husgaser med upp till 95 procent. Så vad väntar vi på? Troligen 
att förmå oss att äta insekterna.

Alla vi som inte råkar tillhöra någon av de cirka 3 000 etniska 
grupperna som redan äter dem upplever insekter som frånstö-
tande och äckliga. Vid ett besök i Botswana i södra Afrika bjöds 
jag till exempel på en delikatess: Mopanelarver. De steks som 
tilltugg eller kokas i grytor – en traditionell delikatess. Men 
inget för mina smaklökar. 

I Mma Ramotswes kokbok (Forma books 2010) läser jag att 
larverna, på latin Imbrasia belina, är södra Afrikas svar på frans-
männens sniglar. De har fått sitt namn efter Mopaneträdet, vars 
löv de gärna slukar. Under sommarmånaderna plockas de för 
hand. Sedan rensas tarmen bort (tack för det!) och de torkas 
utomhus på stora tältdukar. De utgör en viktig men osäker 
inkomstkälla för landsbygdsbefolkningen och dessutom ett vär-
defullt energitillskott. 

Trendiga Noma demonstrerar insektsrätter på Pestival i Lon-
don, men det är fortfarande riktat mot en elit. Jag tror att den 
innovatör som knäcker koden för hur allmänheten i väst ska fås 
att äta insekter kan tjäna grova pengar. Till exempel genom att 
använda insektsproteinet i pulver för folk som tränar och vill 
bygga muskler. Smaksatt med jordgubb, choklad eller vanilj.

Innovationer på menyn 
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Vegetabiliskt kött 
 Köttätandet har fördubblats de senaste tjugo åren och beräknas 
fördubblas igen 2050, enligt Bill Gates hemsida. Nu vill han 
stötta växtbaserade ersättare för animaliska produkter och mins-
ka klimatpåverkan. 

”Det kommer inte att finnas tillräckligt med land och vatten 
för att producera tillräckligt med kött för alla som vill äta det”, 
säger Microsoftgrundaren.

Uppfödningen av biffkor har fått hård kritik för utsläppen av 
metangas. När korna idisslar skapas växthusgaser. Fem procent 
av världens koldioxidutsläpp och fyrtio procent av metangaserna 
kommer från biffkor. Uppfödningen kräver också stora landom-
råden och mycket vatten. Redan 2006 efterlyste FN:s livsmedels-
organ FAO politiska åtgärder mot den överdrivna djurhållning-
en. Bill Gates har gått in i de nystartade företagen Beyond Meat 
som gör köttersättning och det tidigare nämnda Hampton Creek 
som gör äggersättning – båda två av växtprotein.

”Deras innovationer ger oss en glimt av en möjlig lösning. 
Det är fortfarande tidigt men jag är optimistisk”, säger Bill 
Gates. ”Hur maten når tallriken har inte förändrats nämnvärt 
de senaste hundra åren. Innovation inom denna sektor har en 
oerhört stor marknadspotential.”

Vid en välgörenhetsmiddag häromåret pekade han på flera 
fördelar med att övergå till en mer växtbaserad diet. Förutom 
mindre klimatpåverkan nämnde han lägre matpriser, hälsosam-
mare kost och minskat djurplågeri. Enligt Gates är detta lös-
ningen om vi vill ha en miljömässigt hållbar framtid. 

Googles grundare Sergey Brin har satsat 332 000 dollar i ett 
projekt som syftar till att odla kött i laboratoriemiljö. Experi-
mentet, under ledning av forskare vid universitetet i holländska 
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Maastricht, ska ha resulterat i en hamburgare med 20 000 muskel-
fibrer från levande biffkors stamceller. Än så länge beskrivs pro-
cessen som omständlig och dyr men de som smakat köttet 
beskriver det som likt orginalet och kakaktigt i konsistensen. 

”Jag är emot hur köttindustrin behandlar korna”, säger Brin. 
”Än så länge är vi på ett tidigt stadium men jag tror att vi snart 
tar ett stort kliv framåt.”

Hemma i Sverige ser det inte lika hoppfullt ut. Ett forsk-
ningsprojekt för framställning av in vitro-kött på Chalmers har 
svårt att få anslag då det uppfattas som ”science fiction”. Fors-
karna har fått höra att deras arbete inte ligger i linje med euro-
peiska värderingar och att det är omoraliskt. Man kan undra 
vari moralen ligger med att långsamt kväva hela vår jord med en 
ofta plågsam djurhållning? 

Nya strategier
Samtidigt larmas om att innovationstakten avtar inom livsmedels-
industrin. En undersökning från Healthy Marketing Team, där 
man intervjuat ledande europeiska branschföreträdare, visar att 
företagens fokus är kortsiktigt. I strävan efter sänkta kostnader 
skär de ner på forskning. Riskviljan och visionerna går förlorad. 
Hur ska en sådan bransch lyckas möta konsument trenden med 
närproducerad och hälsosam mat? Eller övertyga oss om att alger, 
insekter och odlat kött är smaskens? 

Hela livsmedelsindustrin sitter fast i föråldrade strukturer 
baserad på storskalig och industriell tillverkning, enligt rappor-
ten som förordar aktörssamverkan som möjlig lösning. Företag, 
universitet och samhälle måste gemensamt utveckla nya strate-
gier. Peter Wennström, som står bakom undersökningen, pekar 
på fem framtidsutmaningar: befolkningstillväxten, resursbris-
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ten, behov av hälsosam mat, naturlig produktion och ökad 
kunskap. 

Så kallade Functional Foods, högteknologiska livsmedel med 
hälsofrämjande egenskaper, har etablerat sig på marknaden 
sedan 1990-talet. På svenska heter det ”mervärdesmat”, ett kan-
ske inte lika snärtigt begrepp som det engelska. Matens främsta 
roll är ju att ge näring och hälsa, något som man faktiskt kan 
glömma ibland. Eller som Hippokrates sägs ha uttryckt saken 
”Låt maten bli din medicin”.

En framgångssaga är skånska Proviva, ett exempel på hur 
man kan skapa innovation genom samarbete mellan forskare, 
entreprenörer och företag. Fruktdrycken lanserades 1994 efter 
att forskningsföretaget Probi i Lund och Skånemejerier arbetat 
fram en särskild stam av lactobaciller som vid tester visat sig 
hälsobringande för tarmfloran.

”Samhället kommer att ha allt mindre råd  
med mat som leder till sjukdomar.”

Ett annan svensk framgång är Oatly, havredrycken som utma-
nar stora delar av mjölkindustrin. Den togs fram av entreprenö-
ren och kemiprofessorn Rickard Öste som ett alternativ för alla 
som inte tål mjölk. Tack vare lanseringen genom butiksjätten 
ICA har produkten som en gång avfärdades som osäljbar blivit 
till en succé. 

Samhället kommer att ha allt mindre råd med mat som leder 
till sjukdomar. På senare år har ledande fetmaforskare rest krav 
på en så kallad sockerskatt. Svensken dricker 90 liter läsk per 
person årligen och vi äter mest godis i världen: nästan 17 kilo. 
Folkhälsoinstitutet räknar med att varannan svensk man och 
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var tredje svensk kvinna är överviktig. Fetma och övervikt bland 
barn har fördubblats sedan 1990. De riskerar alla att dö i förtid 
av vårdkrävande sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtin-
farkt. Samtidigt har priserna på läsk och plockgodis sjunkit 
markant. 

Ett framtidsområde med potential att gå ännu längre än 
Functional Foods är Functional Medicine. Än så länge ses alter-
nativa behandlingsmetoder fortfarande med stor skepsis av den 
traditionella sjukvården, men att livsstilsförändringar förebyg-
ger sjukdom är allmänt vedertaget. 

I den amerikanska staden Nashville har kardiologen Mark 
Houston startat världens största center för hjärt- och kärlbe-
handlingar med inriktning på funktionell medicin. Det hand-
lar om att motverka inflammation, oxidativ stress och felaktig 
respons från immunförsvaret. 

I Friskvårdsmagasinet berättar han att målet är att bedriva 
utbildning, praktik och forskningsarbete samtidigt som ett 
50-tal satellitkliniker ska startas.

”Det handlar om ett helt nytt vårdsystem som syftar till att för-
ändra den gamla vårdmodellen”, säger han trosvisst i en intervju. 

Och vem vet? För hundra år sedan trodde man att alla grön-
saker, allt kött och allt mjöl skulle tillverkas i laboratoriemiljö år 
2000. På 1960-talet såg man framför sig hur människor skulle 
”slippa äta” och livnära sig på piller. Nu köar eliten till Noma 
för att äta myrsallad till höga priser. 

Mat handlar inte bara om att vi ska få i oss den näring som 
vi behöver. Det är en psykologisk och kulturell upplevelse. Det 
handlar om status och om ekonomi. I det kulturellt domine-
rande USA är köttätande starkt förknippat med manlighet och 
styrka, enligt en studie i tidskriften Psychology of Men and Mas
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culinity. Att en världsledare som USA:s förre president Bill 
Clinton nu övergått till att äta grönt är dock ett tecken på att en 
omsvängning kan vara på gång. Han har gått ner tolv kilo och 
föreläser numera om fördelarna med veganbaserad kost baserad 
på frukt, nötter och grönt. 

Men globalt ökar än så länge köttkonsumtionen. Det är ett 
lika tydligt som oroväckande tecken på att alltfler lägger sig till 
med på sikt ohälsosamma och miljöförstörande matvanor när 
de får det bättre. Så vad händer med jorden när en miljard kine-
ser vill äta som i väst? Den innovatör som löser detta dilemma 
och får konsumenterna med sig har en strålande framtid.

Information, utbildning och fler eldsjälar som ger sig in i mat 
som innovationsområde är just vad vår planet behöver. Den 
dagen då man börjar se konsekvenserna av en utarmning av jor-
dens resurser är det redan för sent. 

Konsumenterna måste också själva medverka till en bättre 
utveckling precis som man gjort när det gäller till exempel ciga-
rettrökningen. På 1970 och -80-talen var rökningen utbredd och 
accepterad trots att det börjat komma rapporter om lungcancer, 
hjärt- och kärlsjukdomar. Idag anses cigarettrökning som suspekt 
och lågstatus. Idag är budskapet från forskarna detsamma för 
industriköttet som för cigaretterna. Men förutom hälsoriskerna 
av köttkonsumtionen finns även miljö- och djurrättsskäl. 

Den dag då industriköttet får samma lågstatusstämpel som 
cigaretterna finns en jättemarknad för de företag som kan erbju-
da oss attraktiva alternativ till den animaliska födan. USA är 
som vanligt på väg att visa vägen mot framtiden. I köttets förlo-
vade land är idag 5 procent av befolkningen vegetarianer. Mot-
svarande siffra för amerikanska studenter är 25 procent. Tren-
den är tydlig i det land som gått i bräschen för dagens rökförbud.
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Så varför har inte det svenska näringslivet kommit till samma 
insikt som Bill Gates om att här finns en jättemarknad för de 
företag som kan erbjuda framtidens mat? Kanske för att det i 
grunden är du och jag som har makten. Vad vi alla lägger våra 
hushållspengar på har en stor sammanlagd effekt. Som den hol-
ländska affischkampanjen Loesje konstaterade: ”Varje sedel är 
en valsedel.”

Och i varje tugga jag tar, gör jag ett val. Så också du.

Cecilia Wanger är prisbelönt journalist och arbetar på Nyhetsbolaget 

som redaktör för TV4:s Kalla fakta. Hon har tidigare varit anställd på  

Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4 och UR. Cecilia Wanger har 

bland annat varit producent för nyheter, partiledardebatter och doku-

mentärserier, som till exempel ”Familjen Bernadotte” 2010.
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