Hej Sofie!
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Tack för ditt svar från den 10 september. Vi har avvaktat valresultatet. Nu när Socialdemokraterna har
blivit regeringsbildare, vill vi återkomma med respons. Vad vi har läst oss till är att Mikael Damberg nu
blir närings- och innovationsminister. Han kommer att få en hel del att ta itu med, förväntningarna och
kraven på honom kommer att bli stora. Jag, undertecknad Marie-Anne Olsson, skriver å allas våra
vägnar (se brev från 3 septem ber 2014).
Precis som du skriver, djungel var ordet när det gäller det statliga riskkapitalsystemet. Din
problembeskrivning håller vi med om. Men Socialdemokraternas förslag till lösning är vi inte nöjda med.
Jag vill främst kommentera ditt stycke ”Samverkan är centralt för att se till att forskning och utveckling
(FoU) blir till kom m ersiella produkter. En viktig förklaring till att alltför få idéer blir till kommersiella
svenska produkter och tjänster ä r brister i samordningen av offentliga och privata resurser till FoU och
riskkapital. D ärför är det nödvändigt a tt utveckla m odeller för en bättre strategisk samverkan mellan
politik, akadem i och näringsliv. Vi vill utveckla sam verkansform er som främjar innovation, export och
fram- och tillväxten av företag. ’’
Vi gläder oss åt att ni ämnar göra någonting åt problemen, men tyvärr missar du här två m ycket viktiga
faktorer för att det ska kunna bli ett resultat av åtgärderna.
Den ena faktorn är att Socialdemokraterna helt förbiser den viktigaste aktören i den strategiska
samverkan som måste till, nämligen innovatörerna själva. Det är alltid enskilda innovatörer som står för
nya idéer, vare sig det sker utanför eller inom ett större företag. Vi kan inte hitta en enda instans där
”riktiga innovatörer” aktivt deltar och bidrar med praktiska erfarenheter. Utan ett riktigt nuläge och utan
en analys baserad på fakta är det omöjligt att rätta till felaktigheterna i dagens system och vidta rätt
åtgärder.
Den andra är, enligt vår mening och enligt de allra flesta innovatörers mening, att Socialdemokraterna
inte heller verkar ha förstått att den kanske viktigaste enskilda faktorn bakom det allvarliga läge som vi
har är de mycket stora bristerna som finns inom rättssystemet. Innovatörer är i det närmaste helt
rättslösa idag. Och det verkar som om även Socialdemokraterna är helt ovetande om detta. Kanske är
det inte så underligt eftersom dialogen med de utsatta, innovatörerna själva, saknas. Det här är en av
de viktigaste sakerna att se över och förändra för en ny regering som förstår hur avgörande
entreprenörer och innovatörer är för näringslivets utveckling och för arbetstillfällen i landet.
Som vi ser det är de flesta politiker inne i ett ekorrhjul utan utblick över den verkliga situationen så
länge som dessa inte tar del av ”enskilda fall”. De ”enskilda fallen” är många och liknar varandra, och
de illustrerar den svåra verkligheten entreprenörer och innovatörer lever i för närvarande. Här finns ett
stort mörkertal.
Om vårt bristande och ineffektiva rättssystem kan vi alla som undertecknat det första brevet, samt
ytterligare ett stort antal personer, vittna. Vi berättar gärna mera om detta ”enskilda fall”, den ovärdiga
tvisten mellan Börje Ramsbro och den statliga Stiftelsen Industrifonden, och vi ställer gärna upp som
rådgivare och samtalspart till en ny regering som vill förändring.
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