
Boken Företagarens återkomst skall ses
som ett debattinlägg eller en öppning till
en debatt snarare än en renodlad forsk-
ningsrapport. Orsaken är att författaren
Stefan Fölster i detta verk har identifierat
ett viktigt samhällsproblem som han
manar oss att diskutera. Detta problem
eller egentligen möjlighet är Företagarens
återkomst, d v s  att Sverige under 90-talet
mer och mer har återgått till en ekonomi
som baseras på enskilda individers förmå-
ga att starta nya företag, de så kallade
entreprenörerna. Detta är i sig en mycket
positiv utveckling för Sverige, men p g a
Sveriges tidigare ekonomiska historia och
dess nuvarande institutionella förutsätt-
ningar så står svensk politik inför ett antal
delikata problem. Dessa inkluderar pro-
blemet att stödja en fortsatt ekonomisk
utveckling baserad på entreprenörskap
samtidigt som man behåller en samhälls-
ekonomi där alla finner en plats att verka
på.

Enligt Stefan Fölster ser vi redan i dag
att det finns en stor obalans mellan regio-
ner och branscher vad avser deras möjlig-
heter att ta tillvara och utveckla enskilda
människors entreprenörskap. Vi står alltså
inför en samhällsförändring där nya bran-
scher (läs IT-sektorn) utvecklas och dess
aktörer blir rikare, samtidigt som vi fort-
farande har kvar en gammal ekonomi med
liten benägenhet till förändring och där-
med förmåga att generera tillväxt och sys-
selsättning. Detta leder till en ”dual eko-
nomi”. 

Denna ”duala ekonomi” skapar på sikt
ekonomiska, sociala och politiska spän-
ningar mellan de allt rikare människorna
som är med på det nya IT-tåget mot en
bättre framtid och de relativt allt fattigare
(kvinnor, invandrare och lågutbildade)
som är kvar på stationen med små möjlig-
heter att påverka sin framtid. Dessa spän-

ningar kan, i sin tur, leda till krav på poli-
tiska förändringar som omfördelar den
förra gruppens förmögenhetsökningar till
den senare gruppens behov. Detta skulle
därmed strypa den i grunden positiva ut-
vecklingen (allt fler entreprenörer leder
till en ökad tillväxt). Fölster menar att den
alternativa lösningen i stället är att ge fler
människor möjligheten att bli egna företa-
gare och själva styra sina liv. För att
uppnå detta mål föreslår han ett antal kon-
kreta åtgärder.

Efter denna korta sammanfattning av
boken, kan man ställa två frågor. För det
första, är Stefan Fölster övertygande i sin
analys av Sveriges ekonomiska utveck-
ling? För det andra, givet att vi accepterar
hans problemdiskussion, är de föreslagna
åtgärderna vettiga och i så fall på vilka
grunder? 

Jag kommer först och främst att uppe-
hålla mig vid den första frågan i denna
recension. Detta av två orsaker, först och
främst anser jag mig mer kompetent att
bedöma sakinnehållet i den förda diskus-
sionen om Sveriges ekonomiska utveck-
ling utifrån ett entreprenörskapsperspek-
tiv än att bedöma vad som är rätt och fel
åtgärder. Dessutom måste det finnas en
god och logisk grund för att politiska för-
slag skall vara vettiga. 

Konceptuellt bidrag
Boken börjar med att redovisa hur den
svenska ekonomin har förändrats under
1900-talets fyra sista decennier till att
under 90-talet bli allt mer beroende av
entreprenörers vilja att starta och driva
företag. Fördelen är att vi generellt har
fått ett mer företagarvänligt klimat, men
en närmare granskning visar att denna
utveckling framför allt har koncentrerats
till vissa sektorer inom ekonomin. Dessa
sektorer är alltså de mest entreprenöriella
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och resultatet av vad Fölster kallar för en
”frizon”. Konceptet ”frizon” är kanske
bokens främsta konceptuella bidrag. 

”Frizon” är den zon som har skapats där
de flesta av IT-företagen verkar. Inom
denna frizon är de anställda inte med i
fackföreningar och arbetsmarknadslag-
stiftningen har liten betydelse. Vidare
ersätts en del av löneinkomsterna med
kapitalinkomster genom att anställda
erbjuds delägarskap. Dessutom är det lätt
att föra kapitalet utomlands för att helt
slippa beskattningen. Det är utvecklingen
av denna ”frizon” i förhållande till
Sveriges ekonomiska utveckling över
tiden och geografiskt som därefter blir
föremål för bokens fortsatta analys.
Konceptet ”frizon” kopplat till det andra
konceptet ”den duala ekonomin” tillåter
Fölster att på ett engagerande och klargö-
rande språk redogöra för bokens problem-
analys.

Den empiriska bevisföringen
Det är, vid en första läsning, en impone-
rande bevisföring som Fölster därefter
lägger för våra ögon. Sida upp och sida
ner så får vi oss serverat tabeller och figu-
rer som stöder den grundläggande pro-
blemanalysen. Totalt räknade jag till 55
tabeller och figurer på 132 sidor inklusive
referenser. Tyvärr, håller det inte alltid
måttet. Detta gäller i synnerhet tabell- och
figurmaterialet. För även om jag tycker att
Fölster handskas med förtjänst med reto-
riken och förmågan att levandegöra texten
så skuggas detta av just bristerna i tabeller
och figurer.

En av orsakerna är en diffus blandning
mellan olika sorters referenser och data-
material. En del av tabellerna och figurer-
na är baserade på forskningsartiklar, andra
är baserade på uppgifter från dagspress
eller affärstidningar. Jag hade önskat ett
mer källkritiskt förhållningssätt. En annan
orsak är att det ofta pratas om samband,
korrelationer, och en gång regressioner
utan att vi får se en enda siffra på detta. I
stället hänvisas vi hela tiden till olika
figurer som är illustrerande, men kanske

inte speciellt informativa. Jag hade önskat
ett mer detaljerat material här. 

Den teoretiska bevisföringen
Vidare missar Fölster ett antal ekonomis-
ka modeller när han avser förklara den
ekonomiska utvecklingen. Det är först
och främst två modeller eller teorier som
jag känner fattas. För det första skillnaden
mellan ”economy of scale” och ”economy
of scope”, för att förklara varför mindre
organisationer ofta är mer effektiva i ett
kunskapssamhälle än större organisatio-
ner. För det andra, att Erik Dahméns ana-
lys av ekonomiska omvandlingsprocesser
inte berörs. Jag känner personligen att
hans analys av ekonomisk utveckling
eller omvandling i form av döende, stag-
nerande och utvecklingskluster är mycket
träffsäker vid en analys av ekonomisk
utveckling utifrån ett entreprenörskaps-
perspektiv. Vidare har hans analys förde-
len att den i stället fokuserar på omvand-
ling snarare än tillväxt. Fler och fler av
oss entreprenörskapsforskare är mer be-
nägna att titta på förändring snarare än
tillväxt, eftersom omvandlingen i form av
att nya företag, företagsformer och bran-
scher kan tillkomma samtidigt som äldre
snabbt avvecklas leder till ökad effektivi-
tet och därmed bättre tillväxt. 

Vidare tillkommer en del svepande for-
muleringar som inte alltid känns speciellt
logiska eller empiriskt underbyggda.

Avslutning
Jag är glad att jag har läst Stefan Fölsters
bok, därför att jag anser att han har rätt i
sin analys. Han har gjort en viktig insats i
att försöka presentera detta problem på ett
så lättförståeligt men ändå kraftfullt sätt.
Kraften i sin argumentation har Fölster
valt att hämta från ett rikt empiriskt mate-
rial, och även om det i mina forskarögon
sviktar då och då så är ofta argumenten
övertygande. Orsaken till att jag delvis
delar hans analys, är att jag i min egen
forskning ser liknande mönster som de
som beskrivs i denna bok.

Nu förstår ni nog också varför jag anser
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att Företagarens återkomst är ett debattin-
lägg eller en öppning till en debatt snara-
re en forskningsrapport. Det är ett viktigt
problem som Stefan Fölster väljer att
belysa. Det hade i viss mån kunnats göras
bättre och lite annorlunda, men det är i
detta fall ingen tillräcklig orsak till att inte
ta ställning eller inte läsa boken. Därför
låter jag er själva upptäcka hur Stefan
Fölster väljer att lösa detta problem. Jag
skulle nog göra det lite annorlunda, men
det har ni nog redan förstått.
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