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Den 29 juli svarade professor Kaj Mickos, Företagarna, på mitt debattinlägg från den 21 juni.  

  

Min artikel byggde på en studie som visade att statligt finansierade patentprojekt ofta misslyckas. 

Statens roll borde därför i stället vara att förbättra förutsättningarna för privat finansiering i tidiga 

skeden, när nya produkter och tjänster utvecklas. Kaj Mickos menar att man inte kan  jämföra 

statliga aktörer som går in tidigt i innovationsprocessen med privata aktörer som finansierar 

i slutskedet. Invändningen visar att han har missförstått vad studien handlar om. Jag har 

nämligen jämfört projekt som fått statligt stöd under såddfasen med en referensgrupp av projekt 

som inte haft någon  extern finansiering alls under denna fas. Därtill hade jag en tredje grupp av 

projekt som fått extern privat finansiering under just såddfasen - inte under senare faser som Kaj 

Mickos tror. 

 

Som rådgivare åt Stockholm Innovation vet Kaj Mickos hur de statliga pengarna fördelas. Han 

skriver: "Det system vi använder bygger inte på att jag ska avgöra vilka projekt som kommer att 

bli framgångsrika utan snarare på att hjälpa fram så många som möjligt." Skattepengar delas med 

andra ord ut till höger och vänster utan några som helst krav på att projekten ska vara lönsamma 

eller ha någon potential. Då är det inte så konstigt att de statliga projekten rinner ut i sanden! 

 

Kaj Mickos hänvisar slutligen till en egen studie där han hävdar att projekt som finansierats av 

Stockholm Innovation har gett betydande positiva effekter. Ett problem är att han bara har 

studerat ett femtiotal lyckade projekt; misslyckade projekt har systematiskt sållats bort. Urvalet 

är allt annat än r epresentativt. Några som helst bevis för att de statligt finansierade projekten ger 

intäkter i form av skatter och arbetstillfällen till samhället som överstiger kostnaderna finns inte. 

En sådan studie kräver även att man analyserar undanträngningseffekter, och att man jämför de 

statliga projekten med en referensgrupp av projekt som inte fått någon statlig finansiering. Hans 

studie uppfyller inte heller dessa självklara minimikrav. 
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