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En näringspolitik som bara handlar om att bygga upp kunskap blir inte framgångsrik –
om den inte kombineras med åtgärder som handlar om näringslivets förnyelse och
omvandling. Det är en av slutsatserna av professor Steven Kleppers forskning, som
i dag får pris, skriver professorerna Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm.

Att kunna förändras är
viktigare än att bara kunna
F

örst under senare år har
nationalekonomisk forskning återupprättat entreprenören och erkänt den viktiga
funktion som entreprenörskapet har för att nya industrier ska
växa fram och gamla förnyas.

Årets mottagare av ”Global Award
for Entrepreneurship Research” är professor Steven Klepper, vid Carnegie
Mellon-universitetet i Pittsburgh. Han
har som forskare genom sina omfattande studier av enskilda branschers
utveckling bidragit till att synen på
entreprenörskapets roll förändrats,
och har också belyst vikten av att den
ekonomiska politiken utformas för att
främja både entreprenörskap och företagsbyggande.

Steven Kleppers forskning har varit
banbrytande för förståelsen av hur
branscher växer fram, konsolideras
och slås ut. I regel spänner dessa processer över en mycket lång tid. En av
hans slutsatser är att betydelsen av
entreprenörskap för branschers förnyelse och utveckling skiftar beroende på
vilket utvecklingsskede en bransch
befinner sig i.
I tidiga skeden är entreprenörskapet
särskilt viktigt; olika lösningar och

”Kleppers
forskning
lär oss
att en
effektiv
näringspolitik
tar hänsyn
till drivkrafterna
för alla
nyckelaktörer.”

många varianter prövas på marknaden
– utvecklingen präglas av experiment.
Här är innovationstakten som högst
men övergår så småningom i en konsolideringsfas med sammanslagningar av företag. Storskalighet och rationella produktionsprocesser blir viktigare.

På grund av stordriftsfördelar kommer företagen i en konsolideringsfas
framför allt att satsa på processinnovationer som minskar kostnaderna.
För att utvecklingskraft och förnyelse
inte ska upphöra måste nyföretagandets roll öka. Ofta är detta kopplat till
ny teknik och framtagandet av innovationer, där de nya företagen utmanar
de etablerade. De senare är i högre
grad beroende av investeringar i tidigare teknik, vilken typiskt präglas av
försiktigare innovationsstrategier riktade mot gradvisa förbättringar av produkter och processer.

Avknoppningar från befintliga företag är en central del i dessa omvandlingsprocesser. Entreprenörer tar med
sig kunnande om marknader och kunder från de företag de lämnar, samtidigt som nya produkter och nya sätt att
organisera produktionen används i det
nya företaget. Många gånger är det
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”Bara tre av de tjugosex utnämnda
är kvinnor.”

Chefsposterna i EU:s nya diplomatkår når inte riktigt
upp till högsta chefen Catherine Ashtons uttalade
ambitioner om jämlikhet. European Voice.
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Privat inte bättre än kommunal service
Eva Ohlstenius påstår att det är billigare och mer effektivt att avfallsbehandling sköts av privata företag.
Visa mig ett land i Europa där
privata företag tillhandahåller samma service billigare och med bättre
teknik och resultat än Sysav! Eller
visa mig en kommun som är villig
att ta alla risker med att bygga anläggningar utan något säkert inflöde av avfall.
Ett genomsnittligt hushåll i
Sysavregionen betalar cirka 2 000
kr per år för sophämtningen. Sysav
får 650 kronor för behandlingen,
staten 450 kronor i skatter och
kommunen 900 kronor för insamling och transport.
I de 650 kronor ingår
återvinningscentraler, framställning av biogas ur matavfall,
energiutvinning ur hushållsavfall,
sortering och återvinning av mate-

rial, samt omhändertagande av farligt avfall.
Är det så att ni lobbyister skjuter
in er på att komma åt de 650 kronorna för att på sikt kunna höja
avgifterna och göra orimliga vinster?
De multinationella företagen på
kontinenten tar det dubbla i
behandlingsavgift för färre tjänster.
Sysavs styrelse har i sitt uppdrag
att ge kommuninvånarna bästa
service till lägsta pris. När det gäller
insamling och transport till en kostnad av 900 kronor, kan en framtida
samordning av upphandling ytterligare sänka kostnaderna. En sådan
samordning förändrar inget i sak.
De kommuner som har, eller vill
ha, privata entreprenörer ska fortsätta ha detta.
GÖRAN HOLM
ordförande, Sysav

närliggande tekniker som integreras
och slår ut tidigare produktionsmetoder eller produkter.

prenörskap är inte heller lösningen
eftersom branscher befinner sig i olika
utvecklingsfaser och mognadsstadier.

Ibland kan hela framväxten för en ny
bransch spåras till ett eller ett par
företag.

Ett starkt näringsliv byggs i samverkan och konkurrens mellan etablerade
storföretag, nya innovativa företag och
snabbväxande Gasellföretag. För detta
krävs många olika aktörer: innovatörer,
entreprenörer, affärsänglar, kompetent arbetskraft, industrialister och
framsynta institutionella investerare.

Steven Klepper visar också att mindre företag kan vara mer effektiva innovatörer än större företag. Samtidigt är
de stora företagen viktiga för att skala
upp innovationsbaserade verksamheter och öka effektiviteten i tillämpningen. Stora och små företag har således
olika och komplementära roller för
industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Branscher i olika utvecklingsstadier drivs av olika utvecklingskrafter.
Vilka är då de ekonomisk-politiska
slutsatser som kan dras av pristagarens
forskning? En politik som alltför ensidigt betonar satsningar på kunskapsuppbyggande riskerar att bli mindre
framgångsrik om den inte kombineras
med åtgärder som främjar näringslivets förnyelse och omvandling.
Detta är speciellt tydligt i alltmer
öppna ekonomier där kunskap lätt
läcker till andra länder och marknader,
samtidigt som företagens lokaliseringsstrategier blir mer globala.

Men en ensidig satsning på entre-

Kleppers forskning lär oss att en
effektiv näringspolitik tar hänsyn till
drivkrafterna för alla nyckelaktörer
och inte bara för en enskild aktör eller
aspekt.
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Henrekson
professor och
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Pontus
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vd Entreprenörskapsforum och
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Kräv ursprungsmärkning!
tt dioxinskandalen i Tyskland
skulle drabba det tyska
lantbruket hårt var många
klara över på ett mycket tidigt
stadium. Men att konsekvensen också
skulle bli en utslagning av svensk produktion var det färre som anade. Ryssland och Kina har stoppat sin import
från Tyskland och tyskt griskött har nu
svårt att finna marknad. Därför dumpas det tyskt kött i Sverige.

A

Svensk grisproduktion står nu inför
hot om avveckling. Den produktion
som av veterinärer och djurskyddskunniga människor beskrivs som världens
bästa klarar inte konkurrensen från
länder med undermåliga kontrollsystem och låga krav på djurskydd.

I regel går hälften av grisen till förädlingsindustrin, här skivas det bacon,
görs korv och köttbullar. Varken handel eller storkök sätter kvalitetskriterier på uppfödningen utan produkterna
är kraftigt prispressade och råvaran
har därför ofta icke-svenskt ursprung.
För konsumenten innebär det att
man inte har en aning om under vilka
omständigeter eller i vilket land djuret
har fötts upp i de produkter som finns
att välja på. Handeln slipper sitt ansvar
att påverka djuruppfödningen i mer
djurvänlig riktning.
En annan stor köpare av livsmedel är
kommuner, landsting och restauranger. Mycket sällan, om ens någon gång,
ställs det kvalitetskrav på djurskydd
i dessa upphandlingar. Även politikerna har ett stort ansvar i frågan.

Annika
Bergman
ordförande
Sveriges Grisföretagare

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har ställt sig negativ till kravet på
ursprungsmärkning av beredda produkter och griskött, ett ställningstagande som inte känns särskilt framåtsyftande. I USA däremot inför nu
Barack Obama obligatorisk ursprungsmärkning för allt kött.
I Sverige är enigheten stor om att vi
vill ha ett starkt djurskydd. Vi har under det senaste året infört nya veterinära kontrollsystem och hela produktionen är tredjepartscertifierad. Vi
trodde att denna kvalitetssäkring skulle ha betydelse, men det som sker i dag
är en kraftig minskning av svensk köttproduktion och en kraftig ökning av
importerat kött, varannan tugga är
snart importerad.
Vill vi svenskar ha en svensk livsmedelsproduktion som vi kan påverka och
ha insyn i så är det dags att agera. Den
gemensamma europeiska jordbrukspolitiken har översyn 2013. Det är
mycket angeläget att svenska politiker
driver djurskyddsfrågan tydligt.

”I Sverige
konsumeras mer
kött med
låga djurskyddskrav.”

I Sverige konsumeras mer kött med
låga djurskyddskrav, konsumenterna
gör därmed ett annat val än den politiska viljan.
Tills dess att konsumenterna ges
möjlighet att göra medvetna val om
ursprungsland – och dessutom är
beredda att betala för att djuren har det
bra, bör goda djurskyddsåtaganden
ses som en kollektiv nyttighet precis
som de miljöåtaganden som svenska
bönder levererar.

