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Från vänster: Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Pia Kinhult, rådgivare European Spallation Source, Pontus de Laval, teknikchef SAAB, och Martin
Andersson, professor BTH och Lunds universitet.

Små och stora
företags roll i kunskapsekonomin
Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bjöd in till Swedish Entrepreneurship Summit 2016 i Malmö 7-8 april. På agendan stod bl a växande företag, produktivitet,
Life Science och hållbarhet. Första passet på konferensens första dag var de små och stora företagens roll i kunskapsekonomin.
Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola
(BTH) och Lunds universitet, inledde konferensen genom att
presentera delar av sin kommande rapport om de stora teknikföretagens betydelse för Sverige. Andersson berättade att
71 procent av de högteknologiska företagen är små, har endast en till fem anställda medan bara tre procent av företagen
kan klassas som stora, d v s har mer än 50 anställda. De stora
företagen står emellertid för majoriteten av förädlingsvärdet,
antal anställda och antal högskoleutbildade.
– Det är inte så enkelt att stora högteknologiska företag bara
är summan av många små.
Stora teknikföretag leder till en organisk förändring med
fler specialister och nischer, något som får positiva konsekvenser för ekonomin. De stora högteknologiska företagen
fungerar som inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft
och plantskolor för entreprenörer. De stora företagen existerar också i symbios med mindre företag. De små företagen
upplever bland annat inträdeshinder som de större företagen kan avhjälpa som t ex tillgång på kapital.
– Det viktigaste för högteknologiska företag är tillgången på kompetent arbetskraft och den säkras lättast genom
industrikluster.
Avslutningsvis menade Andersson att politiken måste satsa på både stora och små företag. Ofta går det trender där
satsningar ena året riktas mot små företag, nästa år är det
tvärtom.

Plantskola för företag

Konferensens första kommentator Pontus de Laval, teknikchef
SAAB AB, fastslog att forskningsrönen som Andersson presenterade stämmer väl överens med erfarenheterna på SAAB.
– Vi är en plantskola för företag i vårt lokala område.
De Laval berättade att de jobbar aktivt med att utveckla teknologi, och att i vissa fall ger det innovationer utanför SAABs
kärnområde. Därför avknoppas två till tre företag per år som
SAAB hjälper till att ta in finansiering för. Han berättade att ett
av dessa bolag återger hela planeten i 3D ner på en halv meters detaljnivå. Bolaget är nu värderat till mångmiljardbelopp.

Kompetensförsörjning – en flaskhals

Pia Kinhult, rådgivare European Spallation Source, var dagens
andra kommentator som likt Andersson betonade vikten av
att satsa både på stora och små företag. Hon berättade att
European Spallation Source är ett forskningscenter baserat på
världens kraftfullaste neutronkälla.
– Redan idag arbetar 8-900 personer på ESS trots att vi inte
öppnat än. Men var är alla entreprenörer som borde samlas
kring anläggningen?
Kinhult ansåg att anläggningens största flaskhals är kompetensförsörjningen. På vissa områden finns endast en pool på
tre till fyra personer bland världens bästa att välja mellan. De
anglosaxiska länderna kan erbjuda betydligt bättre löner och
villkor än Sverige. Det gör det svårt att locka hit de allra bästa.
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Ställ inte olika företag mot varandra

Passets sista kommentator var Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, som konstaterade att hon länge vänt sig emot att olika
funktioner ställs mot varandra i debatten, stora företag mot
små, tjänstesektor mot tillverkningssektor o s v. Nordlöf talade
sedan om Tillväxtverkets nya projekt - Startup Sweden - som
hjälper entreprenörer få tillgång till kompetens och finansiärer.
– Det gör vi för att förbättra samverkan mellan små och stora företag och olika branscher.
Seminariets moderator Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, inflikade en fråga om hur Nordlöf såg på den kritik
OECD riktat mot Sverige p g a avsaknad av regional politik.
Nordlöf svarade att regionerna har vitt skilda förutsättningar
men att de regioner som blir framgångsrika är de som kan
identifiera sina styrkor och bygga på dessa tillsammans med
t ex universitet.

Goda ramvillkor och riskvillig stat

I den efterföljande paneldiskussionen fastslog Andersson att
det är viktigt med goda ramvillkor för företagande då entreprenörer ofta lämnar en trygg anställning. Han menade även att en
rörlig arbetsmarknad är viktig för att främja spinoff-företag. De
Laval menade att det också är viktigt att staten är riskvillig och
beredd att satsa pengar på idéer vid upphandling. Dessvärre
gynnar inte upphandlingsreglerna detta, avslutade han.
– Lagen om offentlig upphandling ska vi inte skylla på, sa
Kinhult.
Det är de som använder lagen, politiker och stat som inte
hanterar lagen på rätt sätt, ansåg hon. Nordlöf inflikade att
staten är riskvillig, det finns åtta statliga riskkapitalfonder som
har närmare fem miljarder kronor att investera.

Ovan till höger: Martin Andersson, professor BTH, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Pia Kinhult, rådgivare European Spallation Source. Nedan:
Publiken på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö.
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Från vänster: Nicolas Hassbjer, ordförande Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och vd Tequity, Rune Andersson, Mellby Gård AB, Carl B Hamilton,
professor och särskild rådgivare till handelskommissionär Cecilia Malmström och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

Växande företag – så skalar vi upp
Efter att ha diskuterat de små och stora företagens betydelse i svensk ekonomi övergick samtalet
till att diskutera hur företagen egentligen ska skala upp sin verksamhet.
Martin Andersson inledde med att beskriva nuläget. Det finns
en diskussion om att de framgångsrika svenska bolagen blir
uppköpta. Vi har gjort en ny studie på detta med intressanta
resultat.
– För svenska teknikbolag innebär brist på eget kapital en
ökad risk att bli uppköpt, de här företagen är teknikintensiva
och intressanta.
Rent konkret kan vi säga att det som kännetecknar de här
bolagen är att de ofta är avknoppningsföretag, har svaga finansiella resurser och agerar på marknader med höga inträdeskostnader (high-tech). Att bli uppköpt av ett större bolag
är helt enkelt en del av kommersialiseringen och internationaliseringen.

Organisk tillväxt istället för uppköp

Rune Andersson, Mellby Gård kommenterade detta: Många
små företag gör samma misstag när de ska växa. De går ut
på den globala marknaden via återförsäljare. På så sätt blir
de svenska företagen och deras produkter bara en vara eller
tjänst i varukorgen där återförsäljaren inte alltid prioriterar det
svenska företaget. De smarta entreprenörerna ställs inför tre
val; att sälja sin verksamhet till en konkurrent eller sälja företaget till private equity som i slutändan säljer vidare till en konkurrent. Det tredje alternativet är att utveckla sin verksamhet
själv. Då måste man ta in extern kompetens för att utveckla
marknadsföring och försäljning och det är dyrt.
Nicolas Hassbjer, ordförande Sydsvenska Handelskammaren
och vd Tequity, forsatte att resonera om hur företagen utvecklas och växer.
– Den stora samhällsnyttan kommer från organisk tillväxt

och inte via uppköp. Förvärv gör man när man är pressad och
inte kan växa organiskt.
Entreprenörer är de som säljer en innovativ produkt eller
slår sig in på nya marknader, men det kan även vara försäljning
av en ”gammal” produkt med en helt ny affärsmodell.
Per-Arne Håkansson, ledamot i näringsutskottet (S), gav sin
syn på hur politiken och näringslivet kan samarbeta genom
ömsesidig förståelse för varandras arbete. Han framhöll även
regeringens kommersialiseringsstrategi och vikten av att stärka svenska patent.

Politiker ska inte vara riskkapitalister

Betydelsen av konkurrens glöms ofta bort fastslog Carl B Hamilton, professor i internationell handel och särskild rådgivare
till handelskommissionär Cecilia Malmström. Handel innebär
förändring och det åstadkoms inte genom subventioner utan
genom lika villkor.
– Man måste vara medveten om att det som driver politiker
och det som driver företagare är olika saker. Politikern vill skapa jobb och skatteintäkter.
Hamilton sa vidare att han är helt emot statligt riskkapital
och förklarade att politiker inte ska hålla på med sådant. När
politiken tar risk på detta sätt och misslyckas blir det medial
kölhalning och sedan törs de aldrig mer gå in med finansiering.
Kapital kan inte vara ett problem i ett land där räntan är lägre
än noll. Idag finansieras fler projekt än som borde göra det.
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Den svenska innovationsförmågan
Under torsdagen arrangerades parallella seminarier under värdskap av Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Vinnova.
Vinnova stod som värd för en workshop där de presenterade sina
program för att hjälpa små- och medelstora företag att utveckla
sig själva med hjälp av innovation. Kjell Håkan Närfelt, senior program manager, Vinnova, menade att utmaningen inte ligger i att
få fler företag att starta utan att få de befintliga att växa. Det är ett
europeiskt fenomen att företag stannar i växten till skillnad från
USA där företagen antingen växer eller dör, menade han.
– Vi i Europa skapar köpbara bolag snarare än skalbara. Vi
har en väldigt exit-driven finansieringssyn i Sverige. Det är det
som driver på utvecklingen, sa Kjell Håkan Närfelt.
För att ett företag ska växa och bli stort på lång sikt måste
man hitta en internationell nisch och förbättra förutsättningarna för exportintäkter.
– Sverige är bra på innovation. Vi har fiffiga ingenjörer. Men
vi måste bli bättre affärsmän och lära oss omsätta innovationer i affärer, sa Kjell Håkan Närfelt.
Vinnova finansierar alla insatser genom bidrag, vilket skiljer
dem från andra finansiärer.
– Vinnovas roll att kunna finansiera företag är unik. Nästa alla andra former av finansiering kostar pengar eller ägarandelar, sa Carl
Naumburg, programledare Innovationsprojekt i företag Vinnova.
Syftet är att skapa nytta inom forskning och utveckling med
fokus på projekt som är nyskapande, konkurrenskraftiga och
kan nå marknaden i tid.
– Vi försöker göra företag medvetna om innovationer och
innovationsarbetets möjligheter. Förbättra förmågan att utnyttja
innovationer i faktisk användning.
Inom Vinnovas program Forska och väx, som pågick mellan
2006-2013, delades sammanlagt 817 miljoner SEK ut till 566
olika innovationsprojekt. Det har gjort att fler företag vågat satsa på innovationer och ny teknik de annars inte vågat investera
i, menade Kjell Håkan Närfelt.
– Det finns ett stort behov av pengar i tidiga skeenden. Där
fyller våra investeringar ett tomrum, sa Kjell Håkan Närfelt.

till uppköpta företag är en förklaring till ökande efterfrågan på
kvalificerad arbetskraft i dessa företag.
Sammanfattningsvis har det, under 2000-talet, inte funnits
några tendenser att FoU-utgifterna i uppköpta företag minskat. Det finns inte heller några belägg för oron att utländska
uppköp negativt påverkat FoU och annan kvalificerad verksamhet i de uppköpta företagen. Därför finns det inget behov
att överväga restriktioner på utlandsägandet.

En outnyttjad resurs

Under rubriken Tillväxt och integration – möjligheter och
utmaningar berättade Tillväxtverket om myndighetens arbete
med kompetensförsörjning och små- och medelstora företags
förutsättningar att ta tillvara på kompetensen hos exempelvis
personer med utländsk bakgrund för ökad tillväxt.
Anna Laurin, koordinator kompetensförsörjning Tillväxtverket och Maria Adenfelt, seniorkonsult Governo, presenterade
en pågående studie om utrikesfödda som resurs för små- och
medelstora företags internationalisering. I studien beskrivs
modeller och arbetssätt som syftar till att synliggöra utrikesföddas viktiga roll för svenska företags förbättrade möjligheter
att nå ut på internationella marknader.

Flyttar forskningen från Sverige?

Pär Hansson, analytiker, presenterade under Tillväxtanalys
workshop en undersökning med utgångspunkt i två frågor
– Har andelen forskning och utveckling (FoU) minskat i
svenska företag?
–Vad händer med FoU och andra högkvalitativa aktiviteter i
Sverige när svenska företag blir utlandsägda?
Undersökningen visar att FoU-utgifterna i det svenska näringslivet är starkt koncentrerade till ett fåtal företag där de
flesta ingår i multinationella koncerner. Dessutom är en betydande del av FoU-verksamheten i dessa företag, till skillnad
från produktionen, lokaliserad till Sverige. Vidare framkom att
den FoU som bedrivs utomlands i svenska företags dotterbolag i stor utsträckning sker i höglöneländer. Även om det skett
en väsentlig ökning i låglöneländer de senaste åren.
Vad gäller den andra frågan finns inga belägg för att FoU
och kvalificerad verksamhet flyttar ut från Sverige i samband
med utländska uppköp av svenska företag. Tvärtom så verkar
mindre, uppköpta företag kunna utveckla sin verksamhet och
dra nytta av den kunskapsbas som finns i de förvärvande företagen. Teknologi och kunskapsöverföring från uppköpande

Ovan: Kjell Håkan Närfelt, senior program manager Vinnova, Pär Hansson,
analytiker Tillväxtanalys, Anna Laurin, koordinator kompetensförsörjning
Tillväxtverket, och Maria Adenfelt, seniorkonsult Governo.
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Från vänster: Johan Eklund, vd och professor Entreprenörskapsforum, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, Niclas Jonasson, general
manager Baxter och Pernilla Johansson ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Produktivitet – en regional utmaning
Produktivitet – en regional utmaning var rubriken för torsdagens sista pass, något som moderator
Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, presenterade som det roligaste
och viktigaste som finns.
Pernilla Johansson, ekon dr Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, berättade om arbetet som Produktivitetskommissionen gör tillsammans med ett antal samarbetspartners
inklusive Entreprenörskapsforum. Arbetet går ut på att utreda och beskriva hur produktivitetsutvecklingen ser ut i Skåne
samt utgöra ett nätverk för att diskutera dessa frågor.
Varför är då produktivitet viktigt? Enligt Pernilla Johansson
handlar det om hur effektivt resurser används för att producera varor och tjänster i ett land, en region eller ett företag.
– Vi sätter arbetsproduktivitet i fokus, d v s den totala värdeökningen i förhållande till arbetsinsatsen. Precis som nobelpristagare Paul Krugman sa är produktivitet inte allt, men på
lång sikt nästan allt. Den skapar välstånd och välfärd och är en
viktig faktor till ekonomisk tillväxt.

Stora regionala skillnader

Pernilla Johansson visade på stora regionala skillnader i produktivitet. Stockholm ligger 15 procent över genomsnittet och
Gotland presterar sämst. Skillnaderna mellan svenska regioner har ökat sedan 2003 och är störst inom varusektorn. Nivåskillnaderna drivs delvis av att stora företag är mer produktiva än små. De stora har också en högre utbildningsnivå. Några
få företag står också för merparten av produktivitetstillväxten.
Pernilla Johansson avslutade med att lyfta Skånes utmaning:
att de stora företagen är något för små och något för lågproduktiva.

Niclas Jonasson, general manager Baxter, fick utgöra ett praktiskt företagsexempel och berättade att alla enheter på Baxter
med 800 anställda ständigt arbetar för att förbättra sin leverans.
– Ibland känns det som att det inte går att plocka mer, men
på ett tvådagarsmöte häromsistens lyckades vi kapa sex miljoner dollar.
Produktivitetsförbättringar är starkt kopplade till verksamheten och att kunna växa, det motiverar också medarbetarna.
Att utveckla nya produkter ger bäst produktivitetseffekt.

Högre produktivitet i storstäder

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, kunde förklara
Stockholms bättre resultat med att huvudkontor ofta har något högre produktivitet samt att demografin är förmånligare
i huvudstaden. Men Sverige har ändå problem på vissa områden.
– Vi har bara ökat produktiviteten med 0,2 procent från
2007-2014.
Varför är det då inte mer fokus på produktivitet? Lena Sellgren hänvisade bl a till ”BMW-problematiken”, att företagare
kan känna sig nöjda när de kan köpa sin BMW och såg också
att en hög andel inte är ute på den internationella marknaden.
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Från vänster: Johanna Palmberg, docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum, Ulf G Anderson, vd Medeon, Johan Wessman, vd Öresundsintsitutet, Lars Backsell, styrelseordförande Recipharm, och Charlotte Brogren, gd Vinnova.

Är svensk Life-Science på efterkälken?
En konkurrenskraftig Life Science-sektors har betydelse för Sverige. Sektorn bidrar genom innovationer i form av nya läkemedel, behandlingsformer, förbättrade möjligheter till diagnoser och
förbättrar på så sätt vårdkvaliteten och möjligheterna till hälsa och ett bättre liv.
Johanna Palmberg, docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum inledde med att tydliggöra att Life Science-sektorn
är även en högproduktiv näring som är av central betydelse för
det ekonomiska välståndet.
Det har skett en betydande minskning i sysselsättningen i
svenska kunskapsintensiva branscher, minskningen är större i
Sverige än i andra jämförbara länder som exempelvis Finland,
Irland och Schweiz. Viktiga händelser är minskningen av Astra
Zenecas anläggningar i Lund 2010 och i Södertälje 2012. Västeuropa har bibehållit sin andel av den globala Life Science
industrin men Sverige har minskat sin globala andel från 2,16
procent till 1,84 procen på 15 år.
Sektorn genomgår stora strukturförändringar med nya affärsmodeller, koncentration av forskningscentra och outsourcing av tillverkning och klinisk prövning. Sannolikt kommer
utvecklingen att fortsätta i samma riktning med en ökad konkurrens om de smartaste forskarna, kapital och innovationer.
Detta innebär fortsatt koncentration, konsolidering, outsourcing och specialisering.

Riskfylld bransch kräver incitament

Lars Backsell konstaterade att tiden med stora bolag som
Pharmacia och Astra Zeneca i Sverige är förbi. Men tack vare
vår historia har vi en omfattande kompetens inom den här industrin i Sverige.
– Viktigast för Life Science-sektorns framtid är att de som
ger sig in i denna mycket riskfyllda bransch också ska kunna
tjäna på det och där stoppar vi huvudet i sanden i Sverige, sa
Lars Backsell.

Långsiktiga lösningar och tillgång till sjukvården för kliniska
prövningar är viktigt fortsatte Ulf G Andersson, vd Medeon
AB. Samarbetet med sjukvården har fungerat bra men idag är
det mer en produktionsapparat. Vi vill att sjukvården ska vara
delaktig i att utveckla nya metoder och läkemedel.
Det finns starka kluster i Öresundsregionen, Göteborg och
Stockholm. Vi kan inte tänka enbart i nationella termer, sa Johan Wessman, vd Öresundsinstitutet. Vi måste dock kombinera våra svenska styrkor inom IKT och Life Science för att kunna
konkurrera.
– Låt inte nya regeringar skapa nya organisationer utan skapa nya mål, sa Johan Wessman.

Nya samarbeten

Vi måste ha incitamenten och en bra grundläggande struktur för företagandet, det kan inte flipfloppa mellan olika regeringar, sa Charlotte Brogren, gd Vinnova. Sjukvården måste också vara delaktig i utvecklingen och fasa ut omoderna metoder.
Vinnova stöttar små företag i utvecklingen och verifieringen av
sina idéer och arbetar mycket med samverkan.
Samverkan mellan bolag är intressant. Små Life Science-bolag
som ska ut i världen behöver inte ta rygg på de stora Life Science bolagen utan kan istället samarbeta med IKT-bolag som
Ericsson.
– I Sverige är vi medvetna om vikten av samarbete. Vi är inget
stort land och det vet vi om, avslutade Lars Backsell, grundare
och arbetande styrelseordförande Recipharm.
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Ovan från vänster: Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Johan Eklund, vd och professor Entreprenörskapsforum, Mikael Blomqvist, grundare Michano, Cristina Glad, C Glad Consulting, Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi Vinnova.

Varifrån kommer svenska innovationer?
Johan P Larsson, forskare och ekon dr, presenterade rapporten Innovation utan entreprenörskap.
I rapporten analyseras vad den ekonomiska forskningen säger om tillväxt och hur vi får in tillväxt,
forskning och innovation i det svenska innovationsramverket.
Majoriteten av innovationer uppstår från produktutveckling.
Endast 10-20 procent av innovationerna tillkommer genom
forskning och 80-85 procent kommer fram genom företagsamhet och entreprenörskap, menade Johan P Larsson.
– De företag som kontinuerligt arbetar med innovation och
försöker förbättra det de redan gör växer mest.
Det är därför viktigt att föra in mer av entreprenörskap i
innovationspolitiken. Idag nämns entreprenörskap i stort sett
inte alls, däremot finns det mycket om forskning, i regeringens
forsknings- och innovationsproposition.
– Forskning i all ära men det behövs entreprenörer som kommersialiserar och sprider den kunskap som forskningen genererar, sa Johan P Larsson.
– Vi måste titta på de generella förutsättningarna för företagande inklusive skatter, anställningsvillkor och regelbördan,
avslutade Johan P Larsson.

Närhet till marknaden

Mikael Blomqvist, grundare Michano, var först ut att kommentera. Han menade att det absolut viktigaste när det gäller
produktutveckling och tillväxt är att entreprenören är på plats
ute på marknaden, träffar andra och lyssnar in.
– Kluster finns inte bara lokalt utan runt om i hela världen och
det gäller att se till att vara med där det händer!
Cristina Glad, C Glad Consulting AB, berättade därefter att
hon var med när Ideon startades. Då diskuterades för första
gången hur forskning kan vara grunden för ett företag. Det var
dock redan då viktigt att ha med en entreprenör.

– Forskaren har ofta inte insikter om marknader och strategier.
Det är entreprenörens uppgift att se möjligheter och efterfrågan.
Cristina Glad menade att många forskare har drivkraften att tjäna pengar men ofta inte för personlig vinning utan för att kunna
använda pengarna till att förverkliga sina forskningsambitioner.
Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi Vinnova, menade att det är viktigt att förstå att entreprenörskapet
kan se väldigt olika ut. Framförallt är det många i den unga generationen som vill bli entreprenörer. För ett flertal av dessa är
drivkraften att göra skillnad större än att tjäna massa pengar,
många vill bli s k förändringsagenter.

Outnyttjad potential

Sylvia Schwaag Serger pekade på en stor utmaning i att marknaderna hamnar längre och längre bort. Det inte lätt för att litet
företag att testa sin idé på en marknad i Asien. Vi måste titta
på hur vi kan överbrygga dessa hinder och utmaningar, sa hon.
– Vi har en jättestor grupp entreprenörer som vi inte använder
oss av, nämligen de invandrade.
Utländska studenter som vill starta företag i Sverige får göra
det, men för att få stanna i Sverige efter studier behövs uppehållstillstånd och en affärsplan. Idag prövas den av Migrationsverket. Det är att visa en felaktig attityd till entreprenörskap
och entreprenörer, avslutade Sylvia Schwaag Serger.
Mikael Blomqvist menade ett det finns ett alltför stort trygghetstänk i Sverige vilket vi måste lära oss att släppa. Som entreprenör måste man ha en mental inställning att det är ok att
satsa och våga ta risker.
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Combat Climate Change
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och
professor JIBS, presenterade passet Combat
Climate Change med entreprenörskap och innovation och berättade att Entreprenörskapsforum
har ett nytt forskningsprojekt i startgroparna
just på detta tema och efterfrågade tips på vilka
frågor projektet bör lyfta.
Susanne Pedersen, director Climate-KIC Nordic, inledde och
presenterade ett nordiskt samarbete som adresserar klimatutmaningarna. Centret bygger på kreativa partnerskap mellan
den privata, offentliga och akademiska sektorn. Idén är att nå
klimatmål via idéer till kommersiell framgång.
– Via öppen innovation och testbäddar samverkar de skarpaste
akademiska hjärnorna och kommersiella entreprenörerna.
Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs OX2-koncernen, berättade hur OX2 utvecklar, bygger, finansierar och
förvaltar anläggningar för förnybar energi, och såg att arbetet är extra viktigt givet att energisektorn är en av de stora
klimatbovarna. Politiken måste lyckas designa styrmedel som
stödjer utvecklingen mot en hållbar värld. Ett sätt är att främja
nya affärsmodeller där anläggningar decentraliseras och har
ett mer spritt ägande.
– Två tredjedelar av alla företag efterfrågar hårdare miljölagstiftning. Politiken ligger efter!

Ett race to the top för klimatet

Lennart Olsson, professor LUCSUS, inledde sin kommentar
med att retoriskt fråga om FNs klimatpanel är för alarmistiska.
– Nej, snarare är problemet allvarligare än det presenterats. Vi
måste sänka koldioxidnivåerna med tre procent per år i tre-fyra decennier. Konsekvensen blir att politiker måste våga mer.
Det finns ett behov av innovation men också av att skära bort
det skadliga, sa Olsson.
Roger Hildingsson, postdoktor Lunds universitet, sa att Parisavtalet markerar slutpunkten för det gamla, där globala regelverk försökte nå ett optimalt koldioxidpris. Den vägen har
inte visat sig framkomlig, menade Hildingsson, som nu såg att
ett nytt mindset om bot och bättring sätter igång förändringsprocesser.
– Det handlar om ett race to the top och handlar om att
innovera istället för att reglera fram förändring. 90 procent av
alla investeringar i energi är också förnybara globalt sett.
Milan Obradovic, kommunalråd (S) för teknik och miljö Malmö stad, ställde sig tveksam:
– Nyfödda barn har 200-240 kemikalier i kroppen, ändå reglerar vi inte.
Han menade ändå att det är viktigt med höga och långsiktiga mål. Malmö kommun får t ex inbjudningar från hela världen
för att berätta om hur kommunen bl a lyckats öka det kollektiva resandet med 40 procent på vissa sträckor.

Ovan: Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs OX2, Roger Hildingsson, postdoktor Lunds universitet, Lennart Olsson, professor LUCSUS, och Susanne Pedersen, director Climate-KIC Nordic.
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