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Skapades iPhone av den
amerikanska staten?

Vilken roll har staten i innovationspro-
cessen? I boken The Entrepreneurial State 
argumenterar Mariana Mazzucato, pro-
fessor i innovationsekonomi vid Uni-
versity of Sussex, för att statens roll är 
kraftigt underskattad. Boken anlägger 
ett schumpeterianskt perspektiv på stat-
liga interventioner relaterade till forsk-
ning och utveckling (FoU). Enligt Maz-
zucato har staten ofta satsat på innova-
tioner under genuin osäkerhet och gjort 
investeringar som den fria marknaden 
inte har vågat göra. Den har därmed 
fungerat som en entreprenör genom att 
skapa och omvandla marknader. Hon 
menar att synen på staten som ineffektiv 
och passiv är felaktig och orättvis. Bo-
kens övergripande syfte är att presentera 
en motsatt bild.

I det första kapitlet menar Maz-
zucato att statens inflytande har blivit 
allt mindre de senaste decennierna och 
att västvärldens ekonomier i högre grad 
präglas av privatiseringar och offentliga 
åtstramningar, som i sin tur grundar sig 
i en tilltro till marknaden framför poli-
tiken. I sin redogörelse för kritiken mot 
statliga inblandningar i innovationspro-
cessen återges summariskt att detta ba-
serar sig på en idé om att staten inte kan 
ägna sig åt att välja ut vinnare.

Kapitel 2 ger ett tämligen klassiskt 
schumpeterianskt perspektiv på var-
för innovation och entreprenörskap är 
centrala för ekonomisk tillväxt. I näst-
följande kapitel presenteras data från 
biotekniksektorn, där Mazzucato me-
nar att exempelvis läkemedelsbolagen 
prioriterar utveckling av existerande 
mediciner framför innovation. Som 

kontrasterande exempel använder hon 
statliga National Institute of Health 
(NIH) i USA. Här redogörs även för en 
del statistik angående statens andel av 
grundforskningen i exempelvis USA. 
Det påtalas också att en stor del – hela 67 
procent – av de läkemedel som utvecklas 
av privata företag är uppgraderingar, s k 
inkrementella innovationer. 

Kapitel 4 fortsätter med ytterligare 
ett antal exempel från USA på statliga 
initiativ, exempelvis Defense Advanced 
Research Project Agency (DARPA) och 
Small Business Innovation Research 
(SBIR). Här argumenteras det bl a för 
att staten också har haft en viktig roll 
som beställare av banbrytande teknik. 
Silicon Valleys kultur av att lämna ett fö-
retag och starta eget hade enligt Mazzu-
cato inte varit möjlig utan statliga inves-
teringar. Detta eftersom flera ingenjörer 
lämnade ett av de första halvledarföre-
tagen Shockley Semiconductor för att 
starta Fairchild, ett företag som främst 
hade statliga uppdragsgivare under sina 
formativa år.

Hela kapitel 5 ägnas åt Apples ut-
veckling av banbrytande innovationer 
såsom iPhone. Här menar Mazzucato 
att staten ligger bakom samtliga de tek-
nologier som har möjliggjort Apples 
utveckling under det senaste decenniet. 
Det faktum att Apple är konkurrens-
kraftigt trots att företaget lägger en rela-
tivt låg andel av sin omsättning på FoU 
förklaras med att bolaget huvudsakligen 
använder andras teknologi snarare än 
att utveckla egen. Kapitel 6 och 7 hand-
lar om förnybar energi, ett område där 
det har skett omfattande statliga inves-
teringar på senare tid.

Frågor om statens inblandning i tek-
nikutveckling är på många vis centrala 
för ekonomisk utveckling, inte minst för 
Sverige – en liten och öppen ekonomi 
med en exportindustri som i hög grad 
är teknikbaserad. Det finns också exem-
pel på stater som under vissa perioder 
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har varit mycket framgångsrika i sina 
offentliga satsningar på innovationer, 
bl a Japan och Taiwan. Som ekonomiska 
varor påminner teknik och kunskap del-
vis om kollektiva nyttigheter, och det är 
inte självklart att en marknad tillhanda-
håller en optimal mängd (Arrow 1962). 
Samtidigt finns det i västvärlden många 
exempel på hur staten har misslyckats i 
sina satsningar på innovation och en-
treprenörskap (Lerner 2009). Frågor 
om statens inblandning i innovations-
processen är därmed både komplexa och 
viktiga, och Mazzucatos bok adresserar 
ett viktigt och intressant ämne.

Tyvärr bidrar inte Mazzucatos arbe-
te till att utveckla debatten på området, 
varken för det vetenskapliga samfundet 
eller för beslutsfattare. Det är svårt att 
inte bli besviken på boken, av ett flertal 
orsaker.

Till att börja med grundar sig inte 
boken på någon problemanalys eller 
teoretisk ansats beträffande vilken roll 
det offentliga bör ha i innovations-
processen. Statliga interventioner är 
förknippade med två huvudsakliga ka-
tegorier av utmaningar (Pennington 
2010). Till att börja med föreligger ett 
incitamentsproblem (Buchanan och 
Tullock 1962) – även om det vore teore-
tiskt möjligt för staten att genomföra en 
optimal allokering av resurser är detta i 
praktiken osannolikt, eftersom politiska 
beslut sker under påverkan från olika 
nyttomaximerande intressenter, såsom 
väljare, offentlig förvaltning och olika 
särintressen som agerar opportunistiskt 
(Tullock 1989). Det verkliga utfallet blir 
därmed annorlunda från det som från 
början var avsett. Det är svårt att se någ-
ra spår av att Mazzucato har beaktat den 
här litteraturen.

Vidare föreligger ett informations-
problem. Enligt Hayek (1945) är kun-
skaper utspridda i ett samhälle, vilket 
innebär att politisk allokering av resur-
ser alltid sker med bristande informa-

tion, då kunskap inte kan centraliseras 
till en beslutsfattande enhet. Markna-
den möjliggör en sökprocess där aktörer 
med bristfällig information gradvis lär 
sig och utvecklas genom en upptäckts-
process. Enligt ett sådant resonemang är 
det svårt för staten att fatta rätt beslut 
beträffande innovationer, ens om den 
enbart har goda föresatser och står opå-
verkad av olika grupper. 

För att bidra till en förbättrad förstå-
else av statens roll i innovationsproces-
sen hade Mazzucato behövt förhålla sig 
till dessa litteraturmängder. En funge-
rande innovationspolitik handlar ytterst 
om att hitta en balans där staten gene-
rerar de positiva externaliteter som är 
förknippade med FoU (Jaffe 1989) men 
samtidigt inte försöker detaljplanera el-
ler hamnar i händerna på intressegrup-
per. Även om Mazzucato på flera ställen 
anklagar företag för att bete sig själviskt 
återges inte incitamentsproblemet som 
en begränsande faktor vid politiska in-
terventioner. Informationsproblemet 
avfärdas inledningsvis i svepande orda-
lag om att många politiker inte tror att 
staten kan ägna sig åt att välja ut vinna-
re. Som en följd av en mycket rudimen-
tär genomgång av relevanta teoretiska 
ansatser bidrar inte boken till någon för-
djupad teoretisk förståelse av hur staten 
bör agera.

Det empiriska underlaget för Maz-
zucatos tes måste också beskrivas som 
bristfälligt. Till att börja med vore det 
konstigt om staten inte hade haft en roll 
i innovationsprocessen historiskt, med 
tanke på att den utgör omkring 40 pro-
cent av BNP i många västekonomier. 
Att staten därmed har agerat finansiär, 
producent eller beställare ter sig som 
självklart. För att få en uppfattning om 
dess relativa bidrag till mängden innova-
tioner i ett samhälle behövs aggregerade 
data som i sin tur jämförs med statens 
andel av BNP. Siffror om statens andel av 
patenten i en ekonomi i relation till pri-
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vat respektive offentlig FoU hade kun-
nat vara en indikator på statens relativa 
bidrag, men även alternativkostnaden av 
att resurserna inte kunde användas i pri-
vat sektor hade behövt tas i beaktande.

Mazzucatos argumentation är dock 
nästan uteslutande anekdotisk. En-
skilda branscher eller t o m företag an-
vänds som intäkt för att staten har varit 
framgångsrik. Boken innehåller också 
ett flertal vantolkningar. Siffror på hur 
många som arbetar för NIH i USA och 
organisationens totala kostnader ses som 
indikationer på att staten har en central 
roll att spela, ett resonemang som ytterst 
innebär att kostnader likställs med det 
värde som skapas. Det faktum att Japan 
har haft högst andel FoU-investeringar i 
relation till BNP under perioden 1981–
2010 tolkas som att staten har spelat en 
viktig roll. Att Japans ekonomi har be-
funnit sig i recession i flera decennier 
och inte har lyckats genomgå struktur-
omvandling passerar obemärkt.

I en bild på s 109 visar Mazzucato 
vilka teknologier som ligger bakom en 
modern smartphone och menar att staten 
ligger bakom samtliga. Den som har in-
tresserat sig för teknikhistoria ställer sig 
dock frågande till urvalet av teknologier. 
Varför nämns inte transistorn (1947) el-
ler den integrerade kretsen (1959), som 
båda utvecklades av företag och som ut-
gör de kanske viktigaste byggstenarna 
i informationssamhället? Digital bild-
teknik utvecklades på Kodak Research 
Labs, men är tydligen inte en tillräckligt 
viktig komponent för att ingå i Mazzu-
catos beskrivning.

iPhone-exemplet innehåller dess-
utom en mängd felaktigheter. Det var 
RCA som utvecklade LCD-skärmen, 
inte staten. Cellulär teknik skapades på 
Bell Labs 1947, medan mikroprocessorn 
är produkten av ett samarbete mellan 

Intel och ett antal japanska företag.
Efter att ha gjort sig skyldig till såväl 

selektiv tolkning av data som ett flertal 
grova faktafel fortsätter Mazzucato med 
att frammåla Apple som en självisk och 
ickeproduktiv samhällsaktör. Företa-
get har levt på statens innovationssats-
ningar, ägnar sig åt skatteplanering och 
köper tillbaka aktier i stället för att in-
vestera mer i FoU eller bidra mer till det 
offentliga. 

Tonen är genomgående uppskru-
vad, bitvis raljant och emellanåt osaklig 
på ett sätt som inte anstår en forskare. 
När detta kombineras med en bristfällig 
teoretisk förståelse för innovationspoli-
tik och en empiri som i bästa fall kan be-
skrivas som anekdotisk blir det svårt att 
ta Mariana Mazzucatos bok på allvar.

Christian Sandström
Docent i innovationsekonomi, Chal-
mers Tekniska Högskola och Ratio
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