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Entreprenörforskningens entreprenör och innovationsforskningens innovatör: Joseph A.
Schumpeter (1883-1950) i si� tjänsterum på Harvard. Han var dessutom avgörande för den
moderna teorin om demokrati, som han definierar i boken Capitalism, Socialism and
Demoocracy (1943):

 (…) now we take the view that the role of the people is to produce a government, or else
an intermediate body which in turn will produce a national executive or government. And
we define: the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political
decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive
struggle for the people’s vote.

Denna definition om demokratin som metod a� välja regering erbjuder Schumpeter som
alternativ till den tidigare traditionella: folkviljans förverkligande genom val av
representanter som sedan skall genomföra denna vilja.

I relation till e� tidigare blogginlägg om Tingsten och min replik till Olof Petersson i DN i
julas kan jag påpeka a� den traditionella uppfa�ningen om folkviljans förverkligande
återfinns i vår nuvarande regeringsform och återspeglar statsvetarprofessorn Jörgen
Westerståhls uppfa�ning. Schumpeters definition är snarare den som Tingsten inspirerades
av, utan a� referera till den eftersom han i Demokratiens problem, publicerad några år efter
Schumpeters klassiker skrev populärvetenskapligt. Det Schumpeter kallade metod, kallar
Tingsten ”tekniken för politiska avgöranden”.

Schumpeter är i övrigt mest känd för u�rycken ”nya kombinationer” och ”kreativ
destruktion”, bägge som en följd av det han benämnde entreprenörskap.
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Schumpeter kallade överträdelser mot rutiner i det ekonomiska och tekniska systemet för
den ”kreativa responsen” och ”nya kombinationen” i den ekonomiska historien och
benämnde dem ”innovationer”, alltså förnyelser i någon mening ⎯ e� tekniskt,
organisatoriskt, marknadsmässigt, råvarumässigt eller processmässigt ny� sä� a� göra
något på (Joseph A. Schumpeter, (1947), The Creative Response in Economic History.
Journal of Economic History, VII, 149-159 .

Innovation är alltså inte bara något tekniskt ny� som införs i produktionen, utan kan lika
gärna innebära en organisatorisk förändring. Innovationer som överträdelser mot rutiner
och normer evolverar alltså i kapprustning med nya normer och rutiner eftersom rutiner
ändras av innovationer. (Mer om kapprustningar i min bok Samhällets rörelselag.)

Det intressanta  är a� Schumpeters teori om ”nya kombinationer”, innovationer, just kan
tolkas mem- eller kultur-evolutionärt. Schumpeter skriver (1934,The theory of economic
development; an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Cambridge,
Mass.,: Harvard University Press p. 65f):

A� producera andra saker, eller samma saker med en ny metod, betyder a� man
kombinerar dessa material och drivkrafter på e� ny� sä�. I den mån som de ”nya
kombinationerna” kan komma a� växa fram ur de gamla genom kontinuerlig justering i
små steg, uppstår med säkerhet förändring, troligen tillväxt, men inte e� ny� fenomen,
eller evolution i vår mening. I den mån det inte är fallet, och de nya kombinationerna
uppstår diskontinuerligt, så uppstår fenomenet evolution. Av bekvämlighetsskäl i
beskrivningen, skall vi framdeles bara avse det senare när vi talar om nya kombinationer
av produktionsmedel. Evolution i vår mening är då definierad som det a� införa nya
kombinationer. [Min övers.]

Schumpeter poängterar alltså a� innovatörer och entreprenörer inte alls är samma sak som
företagare. Företagare har företag, ofta på etablerade marknader. Innovatörer och
entreprenörer skapar nya produkter, processer, marknader, eller använder nya råvaror eller
organisationsformer.

Nya kombinationer” – rekombinerandet av memer – kan alltså enligt Schumpeter styra och
förändra minst fem funktioner ⎯ och troligen många fler ⎯ i evolutionen av verksamheter:
varuproduktionen, produktionsmetoderna, marknadsskapandet, resursanvändningen, och
organisationen. Uppenbart är a� exempelvis informationsteknologier och
kommunikationstekniker (1) skapar nya produkter kontinuerligt (speciellt mjukvara), (2)
introducerar nya produktionsmetoder (speciellt för internetbaserad tjänsteproduktion), (3)
öppnar nya marknader (som ju är IT- marknaderna), (4) använder nya råvaror (speciellt
kunskap inom alla industrier), och (5) skapar nya organisationsformer (speciellt genom nya
kommunikations-, affärs- och försäljningssystem).

Men i överförd bemärkelse kan dessa fem typer av förändringar användas för a� förstå
villkoren för innovation inom andra områden. Politiska partiers produktion av opinioner,
t.ex., kan ju innoveras genom: (1) skapandet av nya ideologiska ståndpunkter, (2)
introducerandet av nya arbetsformer för a� få fram sådana nya ideologiska ståndpunkter,
(3) öppnandet av nya ideologiska marknader genom a� ta upp nya frågor till deba�, (4)
använda nya argument från exempelvis forskningen, eller (5) skapa nya
organisationsformer för a� föra ut sina ideologiska ståndpunkter.

De ”nya kombinationerna” behöver alltså inte alls vara av rent teknisk natur, heller inte
produktionsrelaterade, eller ekonomiska, utan kan vara politiska, kulturella eller relatera
till snart sagt vilken form av mänsklig verksamhet som helst. För det handlar ju om hur
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kultur förnyas genom olika typer av social förändring.

Som jag skrev i förra blogginlägget anser jag kultur vara e� rike jämte djur, växter,
svampar och virus. Jag har i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift en gång beskrivit vad jag
menar tydligare. Schumpeter analyserade den ekonomiska evolutionära grenen i de�a
kulturens rike. Han var evolutionärt inspirerad men vågade inte på den nivån evolutionär
kulturforskning stod då på sin tid ta steget fullt ut (The Theory of Economics Development,
1934):

… the evolutionary idea is now discredited in our field, especially with historians and
ethnologists, for still another reason. To the reproach of unscientific and extra-scientific
mysticism that now surrounds the ”evolutionary” ideas, is added that of dile�antism. With
all the hasty generalizations in which the word ”evolution” plays a part, many of us have
lost patience.

Men nu är situationen en helt annan, som jag beskrivit i denna blogg och i min bok
Samhällets rörelselag. För mer läsning på temat ekonomisk kulturell evolution
rekommenderas forskarsammanslutningar och konferenser med inriktning på evolutionär
ekonomi. Det finns också e� internationellt Schumpetersällskap, med en egen Journal of
Evolutionary Economics. Li�eraturen inom ämnet är enorm. Jag går igenom en del
grundläggande arbeten i några kapitel av min bok Samhällets rörelselag och i tidigare
artiklar.

Publicerad av Mikael Sandberg

Jag är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i
Sverige har jag studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia
University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt
University College London. Visa alla inlägg av Mikael Sandberg
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1. Per Lundberg skriver:
januari 9, 2018 kl. 6:11 f m Redigera
Fin sammanfa�nning av Schumpeter. 
Vad ”demokrati” egentligen är måste nog diskuteras alltmer i dessa dagar. 
Ibland kan man få intrycket av a� ”demokrati” är en etike� på något go� i största
allmänhet. 
En förorä�ad person kan säga sig vara utsa� för ”odemokratisk” behandling. Solidaritet
= ”demokrati”. Rä�visa vilken som helst = ”demokrati”. Sammanblandningen av den
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tekniska/schumpeterska och westerståhlska uppfa�ningen gör ”demokrati” till e�
diffust, grumligt och nästan oanvändbart begrepp. En frihetlig utveckling i världen har
inte råd med e� dimmigt demokratibegrepp.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

januari 9, 2018 kl. 6:47 f m Redigera
Håller naturligtvis med dig, Per. ”Demokratin” används ungefär som ”Socialism”
och ”Vår ljusa framtid” i Sovjet. Det är ju vad jag kallade Totalitär demokrati i e�
tidigare inlägg. Endimensionella, mätbara begrepp är a� förorda. Därför skall det
inte stå ”demokrati skall genomsyra all offentlig verksamhet” i vår regeringsform.
Försökte få det klart i repliken till Olof Petersson men han duckar ju. A� Tingsten
använder u�rycket ”överideologi” om demokratin skall ju inte bara ses som ledord
för hur det skall vara. Det kan också uppfa�as som ironi och kritik från hans sida.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

januari 10, 2018 kl. 7:11 f m Redigera
i dessa frågor är övertydlighet av nöden. Jag hänvisar till tidigare blogginlägg.
Är alltså demokratianhängare i meningen anhängare av en demokrati i den
schumpetarianska tappningen: institutioner som ger möjlighet för väljare a�
välja mellan regeringsalternativ. Är inte anhängare av demokrati i den meningen
a� en regering kan fylla begreppet ”demokrati” med vad den vill efter behag och
a� denna tolkning sedan kan användas totalitärt eftersom grundlagen anger a�
demokrati ”skall genomsyra all offentlig verksamhet”.

2. Mikael Sandberg skriver:
januari 10, 2018 kl. 6:58 e m Redigera
Glömde nämna a� nästa konferens i Schumpetersällskapet är: 
h�p://iss2018seoul.com/eng/index.php?? 
i juni, med abstractinskick i slutet av ferrbruari!

Svara
3. Per Lundberg skriver:

januari 16, 2018 kl. 10:32 f m Redigera
I dagens DN (16/1) skriver Nathan Shachar en intressant artikel med direkt relevans för
distinktionen mellan den marxistiska och kulturevolutionära världsbilden – de
materiella förutsä�ningarna vs. kultur, värderingar, a�ityder.

Svara
4. Pingback: Adaptiva landskap och politiska system – Samhällets rörelselag – bloggen om

Mikael Sandbergs bok Redigera
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