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FÖRORD

Tjänstesektorn i Sverige växer. Utvecklingen delar vi med stora delar av västvärlden, men Sverige 
sticker ut på så vis att vår kunskapsintensiva tjänstesektor vuxit sig större än i många andra OECD-
länder. Vi har här en oslipad diamant som vi måste förädla.

Vi har lyckats relativt väl med att ta marknad i de mest värdefulla delarna av produktionen av varor 
och tjänster, där förädlingsvärdet är som högst. Det är i dessa segment vi måste fortsätta växa. På så 
vis kan vi skapa tillväxt och lyckas tackla samhällsutmaningar som klimat, urbanisering, utbildning, 
hälsa, vård och omsorg.

Men det kommer inte av sig själv, utan vi måste tänka nytt och formera ett innovations system som 
stödjer utvecklingen. Vi befinner oss i allra högsta grad på en global marknad där vi konkurrerar om 
såväl företagsetableringar som kompetent arbetskraft. Hastigheten med vilken innovation sker ökar, 
digitaliseringen driver på och företagen får ett allt större behov av flexibilitet och samverkan.

Almega vill särskilt lyfta behovet av att nu sikta framåt och finna vägar att involvera även nya branscher 
och företag i samverkan för ökad innovationskraft. Idag skapas nya värdesystem som omfattar sektorer 
som från början etablerats oberoende av varandra. Därför måste moderna samverkansmodeller 
utgörs av ekosystem av små- och medelstora företag, multinationella företag, akademi och offentlig 
verksamhet. Vårt stödjande innovationssystem måste hänga med och uppdateras. Stuprörstänkandet 
måste överges, kunskap måste tillgängliggöras och delas  och tvärvetenskaplig kompetens, som 
tjänsteinnovation och digitaliseringen möjligheter, måste utvecklas för att vi ska klara att öka såväl 
förädlingsvärde som export. Utmaningen ligger i att inte vila trygg i gårdagens systemlösningar och 
välståndsskapande krafter, utan att möjliggöra för morgondagens affärsidéer.

Det är inte bara inom forskningen som en uppdaterad och utvecklad samverkan behövs. 
Universitetens och högskolornas kanske viktigaste uppgift är att säkerställa att studenterna för med 
sig uppdaterad och efterfrågad kunskap. Studenterna som kommer ut till företagen sprider kunskap 
och fungerar som motorer för innovation. Därför är det oerhört viktigt att vi har högkvalitativ 
utbildningssamverkan och ett system där det lönar sig att samverka.

Almega ser också stort behov av att se över ramverket. Vi har stora möjligheter till att driva på 
innovation i offentlig upphandling genom att fokusera på funktion och kvalitet istället för endast 
på pris. En annan viktig del är att ha ett skattesystem som stimulerar investeringar i kunskap och 
som attraherar internationell kompetens och företagsetableringar till Sverige. Den viktigaste 
produktionsfaktorn för svensk framtida konkurrenskraft är kompetens. Hur vi attraherar, utvecklar, 
belönar och behåller kompetenta människor kommer att vara centralt för ett framgångsrikt 
innovationssystem.

Stockholm 2 november 2015 
 

 

Ulf Lindberg   Teresa Jonek 
Näringspolitisk chef  Näringspolitisk expert, forskning och innovation 
Almega    Almega
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Almegas förslag i korthet  

KUNSKAPSINTENSIVA TJÄNSTEFÖRETAG DRIVER INNOVATION

• Ge de statliga forskningsfinansiärerna i uppdrag att utforma strategiska forsknings- och 
innovationsprogram som i ökad grad möjliggör för små och medelstora företag, SMF, 
tjänstebranscher och nya verksamheter att delta.

• Ge VINNOVA i uppdrag att utifrån dagens näringsliv med en stark kunskapsintensiv 
tjänstesektor, finna nya hållbara finansieringsmodeller som möjliggör denna sektors  
medverkan. 

INSTITUTENS INTERMEDIÄR FUNKTION MELLAN FÖRETAG OCH AKADEMI
 

• Öka samverkan och rörligheten mellan akademi, institut och kunskapsintensiva tjänsteföretag 
genom gemensamma projekt och delade tjänster.

• Bredda institutens uppdrag till att stödja nya branscher och företag, med fokus på SMF.
• Skapa en tvärvetenskaplig och branschöverskridande institutsfunktion för tjänsteinnovation 

inom ramen för RISE-instituten. Utveckla möjligheten till test och demonstration av 
tjänstedominerade verksamheter inom satsningen.

• För att möta företagens utmaningar bör instituten anta ett mer tematiskt utmaningsdrivet 
arbetssätt som fordrar tillgänglig kompetens över flera discipliner. 

• Underlätta för företagen att nå institutssektorn med sina utmaningar genom att skapa  
”en väg in”.

• Effektivisera och synliggör det offentliga innovationsstödsystemet, av bl a innovationskontor, 
inkubatorer, Science Parks, genom sammanslagningar av aktörer till ett mindre antal.

STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN (SIO) KOMPLETTERAT  
MED TVÄRSEKTORIELLA MÖJLIGGÖRANDE OMRÅDEN
 

• Ge fortsatt finansiering av strategiska innovationsområden med bredare samverkan. Förstärk 
med en satsning via VINNOVA, på de möjliggörande strategiska områdena tjänsteinnovation 
och digitaliseringens möjligheter.

• Stärk kunskapsutvecklingen inom tillämpbar tjänsteforskning med tyngd på humaniora och 
samhällsvetenskap inom såväl akademi som institut.

• Utveckla incitament för ökad samverkan genom resurstilldelnings- och meriteringssystemen.

RELEVANTA UTBILDNINGAR FÖR TJÄNSTESAMHÄLLET
 

• Förtydliga lagstödet för utbildningssamverkan i högskolelagens 2§.
• Avsätt resurser, minst en miljard/år, för stärkt utbildningssamverkan kopplat till nationella och 

lokala mål, strategier och resultat. 
• Stimulera små och medelstora företag att ta emot fler studenter på praktik och delta i 

samverkan, exempelvis genom samverkanscheckar.
• Utvärdera utbildningssamverkan i det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.
• Stärk resurserna till humaniora och samhällsvetenskap för höjd utbildningskvalitet.
• Öka Sveriges attraktionskraft för internationella studenter genom ökade möjligheter att stanna 

och söka jobb efter examen samt genom ett stipendiesystem som är mer talangorienterat.
• Öka Sveriges förmåga att behålla internationella studenter på arbetsmarknaden. För det krävs 

stärkt samverkan, karriärrådgivning, språkkurser och etableringsincitament.
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STIMULERA INNOVATION I OFFENTLIG UPPHANDLING
 

• Förutom en nationell strategi för offentlig upphandling bör regeringen ta fram en handlingsplan 
för innovationsupphandling i dialog med nyckelaktörer som myndigheter, kommuner, landsting 
och näringsliv.

• Ge den nya upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stötta upphandlande myndigheter och 
leverantörer vid nytänkande och innovation i offentlig upphandling.

• Ge myndigheter i uppdrag att arbeta med efterfrågestyrda innovationsupphandlingar och satsa 
extra på innovationspartnerskap som träder ikraft 2016.

• Stimulera myndigheters, kommuners och landstings arbete med nytänkande och innovation  
i offentlig upphandling för att lösa viktiga samhällsproblem.

• Utveckla funktionsupphandling. Säkerställ att krav som ställs i upphandling har relevans den 
upphandlade affären. Mer fokus på kvalitet och innovation och mindre på lägsta pris.

• Skapa förutsättning för fler väl fungerande valfrihetssystem som gynnar nytänkande, fokuserar 
på funktion eller målstyrning och därmed driver innovation.

SKATTESYSTEM FÖR ETT KUNSKAPS DOMINERAT TJÄNSTESAMHÄLLE 
 
• Avskaffa värnskatten för ökade incitament till utbildning och tillgång till nationell och 

internationell kompetens. 
• Förbättra villkor för expertskatten för attraktion av kompetens.
• Utöka möjligheten till reducerad arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Gör avdraget attraktivt 

även för medelstora företag.
• Locka fram affärsänglar genom utökat investeraravdrag.
• Personaloptioner bör beskattas som inkomst av kapital.
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1. SVERIGE I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Digitaliseringen fungerar som en kraftfull katalysator 
för transformationen av vårt samhälle. Den påverkar 
vårt sätt att tackla samhällsutmaningar som tillväxt, 
klimat, välfärd, jobb, utbildning, hälsa, vård och 
omsorg. Dessutom är digitaliseringen en starkt dri-
vande kraft för globalisering och internationalisering 
av varor och tjänster, eftersom utvecklingen innebär 
att fysiska varor omvandlas till digitala tjänster med 
lägre kostnader för produktion, distribution och an-
vändning.

Digitaliseringen har en stark inverkan på det globala 
skifte som nu pågår från väst till öst. Vid millennium-
skiftet var Asiens andel av global BNP mindre än en 
tredjedel och år 2025 spår den internationella valuta-
fonden, IMF, att Asien kommer stå för över hälften. 
Utvecklingen påverkar även kunskapsbasen. Flera stu-
dier visar på ett dramatiskt skifte av FoU-investeringar 
från Europa, USA och Japan till Kina, Indien, Singa-
pore, Taiwan och Sydkorea. Kina har idag en högre 
forskningsintensitet än EU, det vill säga investerar en 
större andel av sin ekonomi i forskning och utveckling. 
De ansöker dessutom om fler patent än EU och får 
också fler beviljade. 

De två senaste forsknings- och innovationsproposi-
tionerna har inneburit en förstärkning av FoU-medlen 
med 9 miljarder kronor. År 2014 uppgick Sveriges of-
fentliga FoU-utgifter till cirka 33 miljarder kronor, det 
vill säga 3,8 procent av den totala statsbudgeten eller 
0,9 procent av Sveriges BNP. Sverige är fortfarande, ge-
nom en tiondeplats, rankade relativt högt i World Eco-
nomic Forums ”Global Competitiveness Index”, men 
vi har tappat från att ha legat bland topptre. Vi tappar 
även i EU kommissionens ”Innovation Union Score-
board” rakning. Detta trots våra stora investeringar i 
FoU. Slutsatsen, som även OECD drar i sina utvär-

deringar av det svenska innovationssystemet1, är att vi 
måste bli bättre på att få ut resultat av alla satsningar 
på FoU som görs i Sverige. Vi lyckas inte i tillräcklig 
utsträckning, omsätta investeringarna i forskning i eko-
nomiska effekter genom samhällsnytta, innovationer 
och jobb. Denna trend måste vändas. 

Konkurrensen om kompetensen är global. För att 
attrahera såväl individer som företag att etablera sig i 
Sverige, så krävs det kreativa miljöer för innovation. 
Det handlar om att skapa gynnsamma levnadsvillkor, 
avseende exempelvis bostäder, skola, skatter, kultur, 
men också en fungerande samverkan mellan företag, 
akademi och institut inom forskning, utbildning och 
innovation. Att locka internationella topptalanger till 
akademi och näringsliv är av mycket stor betydelse, 
både för den kompetens och innovationskraft de besit-
ter, men också får den attraktionskraft de har på andra 
framgångsrika forskare och företag. I vårt specialise-
rade näringsliv behövs spetskompetens som ligger i 
framkant. 

1.1 STÄNDIG INNOVATION EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR EXISTENS
I Sverige växer tjänstesektorn, 80 procent av syssel-
sättningstillväxten de senaste 20 åren står den privata 
tjänstesektorn för. Sektorn är således en enastående 

1 OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012, samt vid seminarium 
arrangerat av näringsdepartementet i september 2015 om uppföljande 
översyn som lanseras i november 2015.
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FIGUR 1: Potential för värdeskapande – The Smiling curve

syssel sättningsmaskin. Utöver detta är tjänstesektorn 
en värdefull kompetensbank eftersom hela 75 procent 
av dessa jobb tillkommit i den kunskapsintensiva tjäns-
tesektorn. Det motsvarar en halv miljon jobb. Totalt 
sett arbetar 75 procent i tjänstesektorn, varav 47 pro-
cent i privat tjänstesektor och av dessa arbetar i sin tur 
hälften, det vill säga cirka 23 procent i kunskapsinten-
siva tjänsteföretag. Det motsvarar en miljon personer.2

Tjänsteföretags förmåga att framgångsrikt utveckla 
och leverera tjänster bygger på en innovationsprocess 
som sker dagligdags, ofta i interaktionen mellan företag 

2 SCB.

och kund. Tjänsteföretag har inte alltid särskilda FoU-
avdelningar, utan istället sker innovation kontinuerligt 
i de olika affärsområdena. Det kan exempelvis handla 
om organisatoriska, finansiella och processfokuserade 
innovationer, med logik som skiljer sig starkt från de 
mer traditionella teknikdrivna innovationernas logik. 
Det svenska näringslivet, med tjänsteföretagen i spet-
sen, agerar alltmer i en tjänstedominerad affärslogik 
(eng. Service Dominant Logic). För att stödja dessa 
innovationer krävs nya strukturer, ny kunskap, men 
framför allt nya kombinationer av kunskap från flera 
vetenskapsområden. Det som ofta benämns ”kompe-
tens för tjänsteinnovation”.

1.2 GLOBALA VÄRDEKEDJOR  
– POTENTIAL FÖR VÄRDESKAPANDE
Det är inte bara i Sverige som tjänstesektorn växer, 
utvecklingen delas med stora delar av västvärlden. En 
global trend är att företagen specialiserar sig i allt högre 
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grad för att kunna konkurrera på världsmarknaden. En 
stor del av den enklare produktionen av såväl varor som 
tjänster har förlagts till lågkostnadsländer och impor-
teras som insatsvara till en mer komplex produktion i 
Sverige. Det innebär att företagens produktionsproces-
ser spridits ut över världen, varvid så kallade globala 
värdekedjor skapats. I Sverige har denna fragmentering 
framför allt resulterat i ett ökat antal högkvalificerade 
jobb. En stor utmaning för den svenska produktionen 
av varor och tjänster är att öka effektiviteten och för-
ädlingsvärdet för att upprätthålla och öka konkurrens-
kraften. Störst potential finns tidigt tidigt respektive 
sent i värdekedjan, se figur 1. För att lyckas måste vi 
ta steget och skapa förutsättningar för kunskaps- och 
tjänstesamhället att blomstra. Ramverk och olika for-
mer av stödstrukturer är fortfarande starkt inriktade 
mot den historiska teknikdrivna industrins förutsätt-
ningar, trots att även industrins tillväxt idag huvud-
sakligen är driven av tjänsterna. Det handlar om att 
reformera bland andra utbildnings-, forsknings- och 
skattesystemen för att öka förutsättningarna för tjäns-
teföretagen att involveras i samverkan och utveckling. 
Området tjänsteinnovation måste lyftas till en strate-
gisk nivå i forsknings- och innovationssystemet.

1.3 TJÄNSTER UTGÖR EN ÖKANDE  
ANDEL AV SVENSK EXPORT
Digitaliseringen är en starkt drivande kraft för export 
genom att tidigare fysiska produkter blir digitala tjäns-
ter. Nya digitala plattformar skapas som både effektivi-
serar och möjliggör internationalisering av tjänster som 
tidigare var lokala.

I takt med att globala värdekedjor blir allt vanligare 
så ökar både importen och exporten av insatsvaror och 
tjänster. Det gör att det blir allt viktigare att studera 
förädlingsvärde för att se var värde egentligen tillförs 
till olika produkter. När man studerar exporten utifrån 
förädlingsvärde visar det sig att tjänsternas andel av ex-
porten är större jämfört med det traditionella sättet att 
mäta. Orsaken är att företagen, särskilt de tillverkande, 
har ett stort tjänsteinnehåll i sina exportprodukter som 
inte tas hänsyn till i traditionella beräkningar. Genom 
att istället mäta förädlingsvärdet fångas hela tjänste-
innehållet i varuexporten upp, inte bara den ”rena” 
tjänsteexporten. När man mäter export på traditionellt 
sätt utgör tjänsteexporten i Sverige cirka 30 procent av 

den totala exporten. Om man i stället mäter exporten 
av förädlingsvärde utgör tjänsteexporten cirka 40 pro-
cent av Sveriges totala export. Lägger man dessutom 
till värdet av importerade insatstjänster som bidragit 
till förädlingen och produktionen av Sveriges export så 
utgör tjänster totalt hela 52 procent av Sveriges export.3 

Trenden är att fler företag använder en växande andel 
importerade insatsprodukter i sin produktion, det vill 
säga andelen import i exporten ökar och därmed dess 
betydelse. Till följd av ett ökat importinnehållet upp-
lever många företag i Sverige en hårdnande konkurrens 
och ökad prispress. En risk i sammanhanget är att allt 
fler företag väljer att lägga ut mer komplexa tjänster 
i lågkostnadsländer i bland annat Asien och istället 
importera dessa. För att Sverige ska hålla sig konkur-
renskraftigt måste vi öka förädlingsvärdet genom att 
bygga upp den globalt attraktiva kompetensen inom 
tjänsteinnovation, ett område som exportföretagen blir 
alltmer beroende av. Vi måste också minimera handels-
hinder, tillgängliggöra kompetens, anpassa arbetssätt 
och skapa en modern infrastruktur (även digital). Inno-
vationssystemet måste uppdateras för bättre matchning 
mot det nya näringslivet.

3 Globala värdekedjor – så påverkar de utrikeshandeln, Rapport, Almega, 
Linnea Kvist, 2014.
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2. UPPDATERING AV INNOVATIONSSYSTEMET  
– NYA UTMANINGAR OCH NYA AKTÖRER

Den hastighet med vilken dagens innovationer utveck-
las är en stor utmaning. Vi har dessutom en förändrad 
spelplan till följd av strukturomvandlingen. En kon-
sekvens är att konkurrensen om FoU-investeringar är 
i allra högsta grad global. I en rapport från Svenskt 
Närings liv konstateras att de tio mest FoU-intensiva 
storföretagen ökat sin andel FoU-investeringar utom-
lands, medan andelen i Sverige minskat de senaste 15 
åren.4 Även de små och medelstora företagens FoU-
intensitet har minskat mellan 2007–2011.5

Traditionellt sett har innovation i hög grad hand-
lat om teknik och FoU, med produktutveckling och 
tillverkningsprocesser som ingående delar. Men med 
nya affärsinnovationer, nära kund och organisation, är 
brukare och individer, digitala plattformar, aggregerad 
data och nya analyser utgångspunkter i att skapa nytta 
och värde.6 Dessa innovationer utvecklas oftast i en så 
kallad tjänstedominerad affärslogik. Tjänsten och dess 
värdeskapande är det centrala i innovationsprocessen. 
Det handlar i många fall om en kontinuerlig process 
där målet ofta inte är känt i förväg. 

I och med det faktum att innovationssystemet med 
dess aktörer är utformat i en historisk kontext, är det 

4 Kunskapsekonomi på sluttande plan? En undersökning av företagens FoU i 
Sverige, Rapport, Svenskt Näringsliv, Emil Görnerup, april 2015.

5 Läs mer i avsnitt ”Utöka möjligheten till reducerad arbetsgivaravgift för FoU-
anställda”, sid 20.

6 Digitaliseringens transformerande kraft, Digitaliseringskommissionen sept 
2015.

inte riggat för delat värdeskapande i tillräckligt hög 
grad. Till exempel har små- och medelstora företag, 
SMF, svårt att delta och nya branschers involvering är 
bristfällig. Digitaliseringen driver på, varvid hastighe-
ten med vilken förutsättningar förändras ökar, och be-
hoven ter sig allt mer akuta. Företagen får ett allt större 
behov av flexibilitet och förändringsbenägenhet. 

Almega ser behov av att underlätta för nya komplexa 
samverkansmodeller, ekosystem av SMF, stora företag, 
akademi och offentlig verksamhet. Företagen har kan-
ske en kärna med egen FoU, men den är i sin tur en del 
av ett större och ofta komplext nätverk av aktörer i sam-
verkan. Det faktum att branschglidningen ökar innebär 
också att stuprörstänkandet med branscher i fokus som 
avnämare i innovationssystemet blir allt mer förlegat.

SERVICE INNOVATION SWEDEN*  
– VISION 2030

Utvecklingen av komplexa tjänstelösningar i 
Sverige år 2030 präglas av en djup förståel-
se för användarens behov, en helhetssyn och 
att leverera högkvalitativa och hållbara lös-
ningar. Ett effektivt system av plattformar för 
kunskapsutbyte har etablerats där intressen-
ter inom akademi, företag och offentlig sek-
tor oavsett disciplin, sektor eller område, kan 
samarbeta. Målet är att finna de bästa lösning-
arna för att möta kundernas efterfrågan och 
utveckla kunskap i världsklass, vilket ger kon-
kurrenskraftiga svenska företag och nya jobb. 

* VINNOVA-finansierat projekt som under 2015 
drivs av Almega och Teknikföretagen.
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2.1 KUNSKAPSINTENSIVA TJÄNSTEFÖRETAG 
DRIVER INNOVATION
För att f ler företag och nyckelpersoner ska välja att 
stanna, men också nyetablera sig i Sverige, så måste vi 
kunna erbjuda en attraktiv samverkansmiljö med ut-
talat fokus på innovation. Det handlar om samverkan 
mellan företag av varierande storlek och från olika 
branscher, offentlig sektor, akademi och institut. Den 
kanske största utmaningen är att finna nya former för 
samverkan och formera ramverk som stödjer dem. Nya 
samverkansformer innefattar öppenhet som en viktig 
parameter. 

Den ökade hastigheten med vilken innovation sker är 
en utmaning för kompetensförsörjningen. Hur väl före-
tagen lyckas finna och även dela kunskap och kompetens 
i tid blir en kritisk faktor. Här har de kunskapsintensiva 
tjänsteföretagen, KIS-företagen7, en viktig roll.

En stor del av den samlade kompetensen i Sverige 
återfinns idag i KIS-företag. Om man exempelvis ser 
till yrkesgruppen ingenjörer i Sverige, så arbetar hälften 
av dem i privat tjänstesektor och av dem arbetar i sin tur 
hälften i KIS-företag. Totalt sett arbetar fler svenskar 
i KIS-företag än i verkstadsindustri och byggindustri 
tillsammans, se figur 2.8 

Inom KIS-företagen är andelen så kallade företags-
tjänster9 stor. De utgörs av tjänster som till största de-
len utförs i annan tjänstesektor (57 procent), men även 
i gruv- och tillverkningsindustrin (30 procent). Direkt 
och indirekt skapar de cirka 800 000 arbetstillfällen10, 
se figur 3. Det betyder att konsulterna, som utgör en 
stor del av företagstjänster, är viktiga för den totala 

7 KIS-företag (Knowledge-Intensive Services) kan vara exempelvis data-
konsulter, tekniska-, ekonomiska- och juridiska konsulter, arkitekter, 
utbildning, hälso- och sjukvård (Eurostats definition). 

8 Statistik från SCB, Almega undersökning 2011.

9 Företagstjänster är en delmängd av KIS. Inkluderar inte vård- och 
hälsoföretag eller utbildningsföretag.

10 Företagstjänster – allt viktigare för Sveriges produktion och konkurrenskraft, 
Rapport Almega Lena Hagman, Linnea Kvist, nov 2014.

sysselsättningen och att de är mer beroende av övrig 
tjänstesektor än av industrin. 

I KIS-företagen finns en stor potential för innova-
tion, som tyvärr inte fullt ut utnyttjas. I innovations-
systemet måste vi öka fokus på att utnyttja kunskapen 
där den finns. 

Flertalet KIS-företag har hög spetskompetens hos sina 
anställda, bland dem många disputerade forskare. Idag 
är det inte möjligt för dem att erhålla full finansiering 
för forskning på det vis som forskare i akademien och 
instituten kan få, med hänvisning till EU:s statsstöds-
regler. Detta även om forskarna skulle använda fullt ut 
vetenskaplig metod (systematisk analys, peer-review och 
vetenskaplig publicering) och kunskapen därmed blir 
tillgänglig för alla. Tolkningen av regelverken motverkar 
således kunskapsgenerering. Den verkar också hindran-
de för rörligheten, eftersom en forskare anställd vid ett 
institut, som vill ägna sig åt forskning, i och med detta 
saknar incitament att röra sig till KIS-företaget. Regel-
verket motverkar således önskad kunskapsspridning. Vi 
får därmed en osund inlåsningseffekt.

För att delta i ett offentligt finansierat FoI-samver-
kansprojekt till exempel via VINNOVA, så krävs idag 
oftast att deltagande företag går in med 50 procents 
medfinansiering. För många KIS-företag är det svårt. 
Orsaken är att investeringen kan vara svår att kapitalisera 
på för just KIS-företaget, då den kunskap de genererar 
in i projektet ofta är svår att skydda exempelvis med pa-
tent. Därmed kan kunskapen vara svår att återanvända 
kommersiellt i nya projekt. Ett tillverkande företag som 
deltar har istället möjligheten att ta kunskapen vidare in 
i en vara, massproducera denna, sälja och därmed också 
kapitalisera på den investering som gjorts, som KIS-fö-
retaget alltså varit med om att ta fram.

Systemet riggades under en tid då FoU-verksamhet 
normalt bedrevs i samma företag som stod för produk-
tionen. Efter FoU-projektets genomförande kunde fö-
retaget producera och sälja, det vill säga hämta hem 
investeringen. Då var den 50 procentiga medfinansie-
ringen inte ett problem. Idag blir resultatet av detta 
förlegade synsätt ett hinder för samverkan och tillgo-
dogörande av viktig spetskunskap. 

Ofta är det just den utvecklande mellanspelaren, den 
sk intermediärfunktionen, som saknas och den rollen 
skulle KIS-företagen kunna ta i mycket högre grad än 
idag om moderna finansieringsmodeller kunde utveck-
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FIGUR 3: Hur många jobb skapar efterfrågan på företagstjänster?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: SCB, nationalräkenskaperna, I/O-statistiken för år 2010.

FIGUR 2: Hur ser den kunskapsintensiva tjänstesektorn ut i Sverige?
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FIGUR 4: Andel sysselsatta i KIS-branscher, andel av total sysselsättning, procent, 2009

las. Sverige är särskilt utsatta för problematiken i och med 
att vår KIS-sektor vuxit betydligt snabbare än i övriga 
OECD-länder11 och har tillsammans med Storbritannien 
och Holland och Danmark ett näringsliv med störst an-
del KIS-företag, se figur 4. Skälet till att Sverige lyckats 
bättre än många, att bygga KIS-sektor, har troligen att 
göra med att vi haft god tillgång till kompetens samt haft 
förmåga till helhetsperspektiv och systembyggande. 

Ofta refereras det i sammanhanget till EU:s stats-
stödsregler som reglerande, men då ter det sig märkligt 
att det i det europeiska ramprogrammet för forskning 
och innovation, Horizon 2020, ser så annorlunda ut. 
Där får partners, oavsett om det är akademi eller före-
tag, 100 procents finansiering för forskningsaktiviteter 
och 70 procent för mer innovationsnära aktiviteter, så 
kallade CSA, Coordination and Support Actions.12 
Här måste Sverige kunna lära av kommissionen och 
övriga medlemsstater i vår ambition att utveckla ett 
modernt innovationsstödjande system.

11 WIOD, World Input Output Database.

12 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_ru-
les_under_horizon_2020.pdf

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Ge de statliga forskningsfinansiärerna i 

uppdrag att utforma strategiska forsknings- och 
innovationsprogram som i ökad grad möjliggör för 
små och medelstora företag, tjänstebranscher och 
nya verksamheter att delta.

  Ge VINNOVA i uppdrag att utifrån dagens 
näringsliv med en stark kunskapsintensiv 
tjänstesektor, finna nya hållbara finansierings-
modeller som möjliggör denna sektors  
medverkan. 

2.2 INSTITUTENS INTERMEDIÄR FUNKTION 
MELLAN FÖRETAG OCH AKADEMI
Institutens roll att samverka för att bidra till nyttig-
görande och spridande av kunskap är viktig. Instituten 
tar den tidiga akademiska kunskapen vidare till till-
lämpning i projekt initierade av företagen. Även test 
och demonstration av nya varor, processer och tjänster, 
där kommersiella aktörer saknar intresse, är en viktig 
funktion som instituten har. 

I näringslivet ökar branschglidningen. Det blir allt 
viktigare för företagen att ständigt ha koll på markna-
dens aktörer, men också att aktivt utnyttja exempelvis 
digitalisering för att själva kunna bryta in på områden 
som inte tidigare varit tillgängliga. Nya värdesystem 
skapas som omfattar sektorer som från början etable-
rats oberoende av varandra. Industriföretag tjänste-
fieras och tjänsteföretag i viss mån industrialiseras 
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och verksamheterna drivs mer och mer utifrån en 
tjänstedominerad affärslogik. Denna omvandling av 
näringslivet måste instituten anpassa sin verksamhet 
efter. Det betyder att de dels måste vidga sin avnä-
margrupp till att även inkludera nya eller omdanade 
branscher, dels att det sätt med vilket de närmar sig 
företagen behöver uppdateras. När det gäller indu-
striell material- och teknikforskning, så finns både 
god tradition och goda strukturer för instituten att 
samverkan, vilket är bra. Men risken är att det inom 
institutssektorn finns en inbyggd tröghet i och med 
den starka inriktningen mot industriella produktions-
processer. Tjänstesektorns innovationsbehov och in-
dustrins behov av tjänsteinnovationer har inte fångats 
upp i tillräckligt hög grad. 

Ofta står företagen, oavsett branschtillhörighet, 
inför komplexa, tvärvetenskapliga utmaningar, där 
kompetens inom såväl IT, tjänsteforskning (affärs-
modeller, betalningsmodeller, innovationsledarskap, 
immateriella rättigheter mm) som produktion for-
dras för att finna lösningar. Därför måste instituten 
kunna möta upp med ett holistiskt utmaningsfoku-
serat perspektiv. Företagen ska kunna mötas av ”en 
väg in”.

Ett dilemma för en del KIS-företag är att forsk-
ningsinstituten konkurrerar med dem på kommersiellt 
intressanta marknader. Instituten bör inte gå in på om-
råden där kunskapen har en så pass hög mognadsgrad, 
att det finns ett kommersiellt intresse för KIS-företag 
att fungera som intermediärer och kunskapsutveck-
lare. Det är inte acceptabelt att staten subventionerar 
instituten i en kommersiell verksamhet och på så vis 
snedvrider konkurrensen för de kunskapsintensiva 
tjänsteföretagen med konsulterna i spetsen. Istället 
bör samverkan mellan instituten och KIS-företagen 
öka, genom att instituten tar de mer omogna delarna 
i ett projekt och konsulterna tar de delar där kommer-
siellt intresse och en marknad finns. Denna samverkan 
skulle också kunna främjas genom delade tjänster och 
ökad personrörlighet mellan institut, akademi och 
KIS-företag.

Systemet av stödjande offentliga aktörer är svårt att 
överskåda. Över landet finns innovationskontor, inku-
batorer, Science Parks och holdingbolag av skiftande 
storlek och kapacitet. Det finns många vägar för nya 
och etablerade företag att gå och det är lätt att hamna 
fel. Resultatet blir ett ineffektivt system med ojämn 
kvalitet över landet. Genom att minska antalet aktörer 
skulle resurser kunna frigöras och det skulle bli enklare 
för företagen att navigera. 

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Öka samverkan och rörligheten mellan akademi, 

institut och kunskapsintensiva tjänsteföretag 
genom gemensamma projekt och delade tjänster.

  Bredda institutens uppdrag till att stödja nya 
branscher och företag, med fokus på SMF.

  Skapa en tvärvetenskaplig och 
branschöverskridande institutsfunktion för 
tjänsteinnovation inom ramen för RISE-
instituten. Utveckla möjligheten till test 
och demonstration av tjänstedominerade 
verksamheter inom satsningen.

  För att möta företagens utmaningar bör instituten 
anta ett mer tematiskt utmaningsdrivet arbetssätt 
som fordrar tillgänglig kompetens över flera 
discipliner. 

  Underlätta för företagen att nå institutssektorn 
med sina utmaningar genom att skapa ”en väg in”.

  Effektivisera och synliggör det offentliga 
innovationsstödsystemet, av bl a innovations-
kontor, inkubatorer, Science Parks, genom 
samman slagningar av aktörer till ett mindre antal.

2.3 STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN 
(SIO) KOMPLETTERAT MED TVÄRSEKTOR-
IELLA MÖJLIGGÖRANDE OMRÅDEN
I forsknings-och innovationspropositionen 2012 in-
fördes så kallade Strategiska Innovationsområden 
(SIO) som skulle utvecklas för att stärka svenskt nä-
ringslivs konkurrenskraft. I behovsbeskrivningen påta-
lades att de utmaningar vi står inför kommer att kräva 
komplext sammansatt kompetens och att den modell 
som använts tidigare, det vill säga branschforsknings-
program, inte löser utmaningarna. Idag rör sig företag 
mellan branscher. Samverkan och partnerskap utveck-
las som regel mellan företag både från olika branscher 
och av olika storlekar. Därför är det stor risk för inlås-
ningseffekter om de strategiska områdena, trots den 
initiala ambitionen, stöps i branscher. Istället bör de 
fokusera på de samhälleliga utmaningarna och mot 
innovation, där affärsdriv för värdeskapande, är en 
förutsättning för tillväxt.

Merparten av de program inom de strategiska inno-
vationsområdena som forskningsfinansiärerna hittills 
beviljat finansiering har ett starkt teknik- och/eller 
materialdriv. Almega ser nu stort behov av mer tvär-
vetenskapliga och sektorsöverskridande program som 
möjliggör affärs- och tjänsteutveckling. Genom dessa 
möjliggörande områdens starka innovationsdriv kan 
affärer skapas av den spetskunskap som generats i de 
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FIGUR 5: Illustration av kompetensbehov för tjänsteinnovation, Agenda för tjänsteinnovation,  
Service Innovation Sweden 2014

mer teknik- och materialdrivna SIO. En innovation är 
inte en innovation förrän den nått marknaden och där 
nått framgång genom skapande av värde. De tvärgåen-
de programmen skulle fordra en förstärkt finansiering 
av SIO-satsningen, men som komplement skulle också 
enskilda program inom SIO-satsningen kunna med-
finansiera enskilda projekt.

Almega betonar vikten av samverkansprogram och 
ställer sig positiv till en fortsatt finansiering av SIO-
satsningen, men med en mycket tydlig markering att 
nu behövs också denna förstärkning på tvärdisciplinära 
områden som verkar möjliggörande affärsmässigt för 
den kompetens som byggs upp i de spetsiga befint-
liga SIO. Vi ser ett behov av en satsning på digitali-
seringens möjligheter och på en strategisk satsning på 
tjänsteinnovation överbryggandes SIO-programmen. 
Inom IKT-området finns idag ett antal SIO-program 
med teknikfokus, men det som saknas och som hänger 
starkt samman med tjänsteinnovation är kompetens 
och samverkan kring digitalisering utifrån generiska 
aspekter som exempelvis öppna data, säkerhet, integri-
tet och digital delaktighet. 

Under 2015 har VINNOVA finansierat projektet 
Service Innovation Sweden som Teknikföretagen och 
Almega gemensamt driver, se figur 5. Projektet har nu 
behov av att skalas upp till en mer strategisk möjlig-
görande ambition enligt ovan. 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har 
stor potential i värdeskapandet i företagen samt för att 

lösa samhällsutmaningar. Almega ser behov av att ytter-
ligare förstärka kunskapsutveckling genom tillämpbar 
forskning bl a inom områden som affärsmodeller, kund-
involvering, interface människa/teknik, innovations-
ledning, service design och service management. Före-
tagen vittnar idag om att det är svårt att finna denna 
kompetens, som ofta är starkt efterfrågad, men långt 
ifrån företagens kärnkompetens. Här har universite-
ten och högskolorna en viktig uppgift, att genom ökad 
öppen het och samverkan tillgängliggöra såväl forskning 
som utbildning.

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Ge fortsatt finansiering av strategiska 

innovationsområden med bredare samverkan. 
Förstärk med en satsning, via VINNOVA, på 
de möjliggörande områdena Service Innovation 
Sweden och digitaliseringens möjligheter. 

  Stärk kunskapsutvecklingen inom tillämpbar 
tjänsteforskning med tyngd på humaniora och 
samhällsvetenskap inom såväl akademi som 
institut.

  Utveckla incitament för ökad samverkan genom 
resurstilldelnings- och meriteringssystemen.

2.4 RELEVANTA UTBILDNINGAR 
FÖR TJÄNSTESAMHÄLLET
Omställningen mot ett mer kunskapsintensivt närings-
liv skapar utmaningar för kompetensförsörjningen. 

Tjänste - 
erbjudande  

i system

Processer och  
affärsmodeller

Ledning och  
organisation

Kund- 
värde

Hur utvecklar vi tjänsterbjudanden i samverkan med  
många och för behov på systemnivå?

Hur utvecklar vi processer och affärsmodeller för  
globalt konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden?

Hur organiserar och leder vi företag och verksamheter  
för att utveckla och leverera vassa tjänsteerbjudanden?

Hur kan kund och användare bli medskapare av värde  
i tjänsteutveckling och tjänsteleverans?
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FIGUR 6: Andel företag inom ett antal kunskapsintensiva tjänstebranscher där brist på arbetskraft är 
den trängsta faktorn*

 
* Konjunkturinstitutet, 2015.

Antalet sysselsatta i den kunskapsintensiva tjänste-
sektorn har ökat med en halv miljon personer mel-
lan 1993–2014. Om trenden håller i sig kommer yt-
terligare en halv miljon personer behöva rekryteras de 
kommande 20 åren. Huvuddelen av jobben kräver lång 
yrkeserfaren het och högskoleutbildning.

Den snabba jobbtillväxten inom kunskapsintensiva 
tjänster skapar således kompetensbrister. Enligt Kon-
junkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer från 
andra kvartalet 2015 utmärker sig flertalet branscher 
särskilt genom att de i hög grad sätter bristen på till-
gänglig arbetskraft som den trängsta faktorn för verk-
samheten, figur 6.

Enligt barometern har ungefär hälften av företa-
gen inom arkitekt- och teknikinriktade konsulttjäns-
ter mycket svårt att hitta rätt kompetens, det vill säga 
rekryteringsproblemet är allvarligt tillväxthämmande. 
Därutöver finns många företag som har rekryterings-
problem, men i mindre omfattning.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att arbets-
lösheten varit och är så hög i förhållande till andelen 
lediga platser. En matchningsproblematik har under 
f lera år konstaterats på arbetsmarknaden. Den så 
kallade Beveridgekurvan för Sverige i figur 7 visar att 
under andra kvartalet i år låg andelen lediga platser 
på 6,4 procent av arbetskraften samtidigt som ande-
len arbetslösa uppgick till 7,5 procent. Det innebär 
att matchningsproblemen fortsätter vara rekordstora 
och att arbetslösheten nu ligger betydligt högre än 

tidigare i förhållande till den höga andelen lediga 
platser.13

Universitetens och högskolornas kanske viktigaste 
uppgift är att säkerställa att studenterna får med sig 
uppdaterad och efterfrågad kunskap. De nyutexami-
nerade studenterna överför kunskap till det etablerade 
och nya näringslivet och bygger därmed vår framtida 
innovationskapacitet.

Mot denna bakgrund anser Almega att det behövs 
satsningar på dels ökad utbildningskvalitet, dels bättre 
dimensionering och högre relevans i högskoleutbild-
ningarna. Ett medel för att åstadkomma detta är bättre 
fungerande utbildningssamverkan. En rad argument 
finns till varför detta bör prioriteras:

– Tjänstesektorn växer och har stora kompetensbehov 
inom nya områden, vilket skapar utmaningar för 
högskoleutbildningarnas relevans för framtidens 
arbetsmarknad. 

13 Tillväxten hämmas av kompetensbrist, Almegas Tjänsteindikator Q3 2015, 
Linnea Kvist.
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– I undersökningar av tjänsteföretagens tillväxt-
utmaningar kommer kompetensfrågor ofta högst 
upp på agendan.

– Rekryteringen av nyexaminerade studenter 
är troligtvis den främsta kanalen för 
kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv.

– Utbildningssamverkan är en motor för innovation, 
företagande och högre utbildningskvalitet genom 
mer motiverade studenter. 

– Undersökningar visar på brister i studenternas 
kontakter med arbetslivet under sin utbildningstid.

– Utbildningssamverkan har inte prioriterats i 
högskolepolitiken, vilket lett till att lärosätenas 
samverkansarbete är underutvecklat, både 
strategiskt på lärosätesnivå och praktiskt på 
institutionsnivå.

– Utbildningssamverkan är en uppgift med otydliga 
mål nationellt och lokalt på lärosätena.

– Utbildningssamverkan är ett politikområde som 
saknar nationella och lokala resurser och som 
utvärderas sparsamt och utan konsekvenser.

– Studenternas etablering på arbetsmarknaden 
skulle kunna förbättras vilket skulle ge stora 
samhällsvinster.

Almega ser stora behov av att förbättra villkoren för att 
attrahera och behålla internationella studenter. För att 
öka attraktionskraften och etableringsgraden behöver 
högskolepolitiken bli mer internationellt orienterad och 

konkurrenskraftig. Marknaden för högre utbildning 
kan öppnas upp för mer nischade privata aktörer, som 
lättare kan agera internationellt. Sveriges attraktions-
kraft kan också stärkas genom sänkta marginalskatter 
så att utbildning lönar sig mer, bättre möjligheter till 
uppehållstillstånd för arbete och studier och tydligare 
marknadsföring av Sverige som studieland. Dessutom 
behöver stipendieprogrammen för utländska studenter 
vässas med ökat fokus på att attrahera talanger och på 
att studierna ska leda till jobb.

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Förtydliga lagstödet för utbildningssamverkan 

i högskolelagens 2§.
  Avsätt resurser, minst en miljard per år, för stärkt 

utbildningssamverkan kopplat till nationella 
respektive lokala mål, strategier och resultat. 

  Stimulera små och medelstora företag att 
ta emot fler studenter på praktik och delta i 
samverkan med utbildningen, exempelvis genom 
samverkanscheckar.

  Utvärdera utbildningssamverkan i det nationella 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.

  Stärk resurserna till humaniora och 
samhällsvetenskap för höjd utbildningskvalitet.

  Öka Sveriges attraktionskraft för internationella 
studenter genom ökade möjligheter att stanna 
och söka jobb efter examen samt genom ett 
stipendiesystem som är mer talangorienterat.

FIGUR 7: Sveriges Beveridgekurva, lediga platser samt arbetslöshet som andel av  
arbetskraften i åldrarna 16-64 år, säsongsrensat
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  Öka Sveriges förmåga att behålla internationella 
studenter på arbetsmarknaden. För det krävs stärkt 
samverkan, karriärrådgivning, språkkurser och 
etableringsincitament.

2.5 STIMULERA INNOVATION  
I OFFENTLIG UPPHANDLING
Den offentliga marknaden utgörs av tiotusentals upp-
handlande myndigheter och värdet av den offentliga 
upphandlingen uppskattas till 500–750 miljarder kro-
nor varje år, vilket motsvarar cirka 16–22 procent av 
Sveriges BNP.

Myndigheternas konkurrensutsättning skapar förut-
sättningar för ett bra företagsklimat, jobb skapas och 
integration påskyndas. Företagens möjligheter att driva 
de offentliga tjänsterna leder till förnyelse av den of-
fentliga sektorn och leder till en mångfald av utförare.

Idag ger huvuddelen av upphandlingsförfarandena 
inte tillräckliga möjligheter för innovativa företag att 
offerera och sälja nya lösningar. Genom mer innova-
tionsvänlig upphandling och upphandlingar av inno-
vationer skulle svenska företags konkurrensförutsätt-
ningar kunna stärkas. 

Med innovationsvänlig upphandling menas att man 
inte utestänger eller missgynnar nydanande och värde-
skapande lösningar. Redan idag finns inom lagen om 
offentlig upphandling, LOU, goda förutsättningar att 
göra upphandlingarna innovationsvänliga. Det handlar 
till stor del om hur myndigheten beskriver sina behov 
och vilka alternativa lösningar som myndigheten är be-
redd att pröva. Användning av funktionsupphandling 
anses ofta vara stimulera innovation. Då ställs krav på 
önskad funktion i stället för specifika krav på varorna 
eller tjänsterna. 

Den nya upphandlingsmyndigheten som skapades i 
september 2015 bör understödja det innovationsfräm-
jande arbetet och bidra till verktyg för tidiga dialoger, 
för att underlätta för efterfrågan av funktion eller lös-
ning på den utmaning som den upphandlande myn-
digheten står inför.

Beträffande upphandlingar av innovationer, det 
vill säga upphandling av i förväg okända lösningar 
på ett def inierat problem eller behov för vilka det 
ibland ännu inte har etablerats någon marknad, kan 
konstateras att detta i dag sker i mycket begränsad 
omfattning. Till stor del beror det på myndigheternas 
obenägenhet att ta risker och fokus på pris. Här be-
hövs ett genomgripande arbete med att skifta fokus 
från pris till innovation och kvalitet. På Almega kan 
vi konstatera att mer än hälften av våra medlemsföre-
tag väljer att avstå från att lägga anbud i en offentlig 
upphandling på grund av för stort fokus på lägsta pris, 
som riskerar att äventyra kvaliteten.

Under senare tid har dessutom offentlig upphand-
ling aktualiserats som en möjlighet att kunna verk-
ställa politiska önskemål. Det kan handla om sociala 
krav som exempelvis krav på att företagen ska anställa 
långtidsarbetslösa för uppdraget eller att kollektivav-
talsliknande villkor ska gälla. Ju fler av de politiska kra-
ven som inkluderas desto svårare är det att få till en 
fungerande upphandling där företag likabehandlas och 
där konkurrensen främjas. Almega anser att kvaliteten i 
leveransen är överordnad sociala krav. Det är viktigare 
att företaget kan utföra uppdraget än vilken bakgrund 
de anställda har. Upphandling i sig ska inte vara ett 
verktyg för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Innovation kan också drivas på genom att förutsätt-
ningar för fler väl fungerande valfrihetssystem skapas, 
som gynnar nytänkande, fokuserar på funktion eller 
målstyrning. Här finns många möjligheter inte minst 
inom vård- och omsorgssektorn.

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Förutom en nationell strategi för offentlig 

upphandling bör regeringen ta fram en 
handlingsplan för innovationsupphandling i 
dialog med nyckelaktörer som myndigheter, 
kommuner, landsting och näringsliv.

  Ge den nya upphandlingsmyndigheten i uppdrag 
att stötta upphandlande myndigheter och 
leverantörer vid nytänkande och innovation i 
offentlig upphandling. 

  Ge myndigheter i uppdrag att arbeta med efter-
frågestyrda innovationsupphandlingar och satsa 
extra på innovationspartnerskap som träder ikraft 
2016.

  Stimulera myndigheters, kommuners och 
landstings arbete med nytänkande och innovation 
i offentlig upphandling för att lösa viktiga 
samhällsproblem.

  Utveckla funktionsupphandling. Säkerställ att 
krav som ställs i upphandling har relevans för den 
upphandlade affären. Mer fokus på kvalitet och 
innovation och mindre på lägsta pris.

  Skapa förutsättning för fler väl fungerande 
valfrihets system som gynnar nytänkande, 
fokuserar på funktion eller målstyrning och 
därmed driver innovation.
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2.6 SKATTESYSTEM FÖR ETT KUNSKAPS-
DOMINERAT TJÄNSTESAMHÄLLE
En undersökning som gjorts av Handelns utrednings-
institut (HUI) visar att det svenska skattesystemet 
särskilt missgynnar de kunskapsintensiva företagen.14 
Jämför man faktorskatterna, det vill säga skatt på ar-
bete och kapital, framgår att KIS-företagen betalar i 
genomsnitt tio procent högre faktorskatter som andel 
av förädlingsvärdet än övrigt näringsliv. 

Företag vars verksamhet till mycket hög andel ut-
görs av forskning och utveckling (SNI-kod 73), belas-
tas med faktorskatter på 63 procent. Att jämföra med 
till exempel fordonsindustrin, som har faktorskatter 
på 45 procent. En mycket stor skillnad, som beror på 
höga marginalskatter och på att skattebasen är arbe-
tade timmar hos både individer och företag.

Företagens kompetensinvesteringar i personalen 
hamnar ofta hos andra företag, exempelvis genom att 
personalen byter jobb.15 Detta är en utmaning sär-
skilt för mindre kunskapsintensiva tjänsteföretag där 
en stor del av konkurrenskraften sitter i personalens 
kunnande. Stora utbildningsinvesteringar i persona-
len riskerar att utebli på grund av att det är svårt att 
hålla kvar kompetensen i verksamheten. En lösning på 
detta dilemma är att subventionera kunskapsinveste-
ringar i små och medelstora företag. En annan lösning 
är att förbättra villkoren för personal optioner, efter-
som detta kan bidra till att kunskapsinvesteringarna 
ger avkastning då anställda stannar. Därmed ökar san-
nolikt näringslivets satsningar på personalutbildning.

AVSKAFFA VÄRNSKATTEN OCH FÖRBÄTTRA 
VILLKOR FÖR EXPERTSKATTEN FÖR 
ATTRAKTION AV KOMPETENS
Den höga beskattningen av arbete drabbar hela tjänste-
näringen. Höga marginalskatter straffar näringar med 
välutbildad personal, såsom KIS-företag. I samman-
hanget kan värnskatten pekas ut som en kraftig mot-
kraft till utbildningspremie med negativ inverkan på 
talangfulla och innovativa individers vilja att stanna 
och verka i Sverige. Att avskaffa värnskatten är därmed 
en innovationsbefrämjande åtgärd.

14 Skatter och det kunskapsintensiva samhället, En studie av  
faktorskatter i Sverige 2002–2010, Rapport HUI, på uppdrag av  
Almega, Per Hortlund.

15 Kunskap för konkurrenskraft, rapport Almega, Fredrik Voltaire, 2013.

Bättre villkor i expertskatten är en möjlighet att öka 
Sveriges attraktivitet för internationell kompetens. Vill-
koren är mer generösa i Danmark, och fler forskare och 
andra experter etablerar sig där jämfört med i Sverige. 
Antalet forskare och nyckelpersoner som utnyttjar ex-
pertskatten har ökat successivt från cirka 2200 personer 
2001 till 4501 personer 2012 i Danmark. Att jämföra 
med Sverige där cirka 650 personer har fått bifall årli-
gen 2012–2014.16

UTÖKA MÖJLIGHETEN TILL REDUCERAD 
ARBETSGIVARAVGIFT FÖR FOU-ANSTÄLLDA 
I en nyligen genomförd analys av EU-kommissionens 
”Innovation Union Scoreboard” visar Tillväxtanalys 
att de små och medelstora företagens FoU-intensitet 
har minskat under perioden 2007–2011.17 Det är en 
starkt oroande utveckling som Almega vill se vända. 
Det är en av anledningarna till att vi är starkt stöttande 
till den möjlighet för företag att få reducerad arbets-
givaravgift för anställda som arbetar med FoU, som 
infördes i Sverige i januari 2014.

Avdraget innebär att 10 procent av lönekostnaden 
kan dras av ifrån företagens arbetsgivaravgifter för 
FoU-anställda. Ett tak är satt till max 230 000 kronor 
per månad för alla anställda. 

Almega har fått starka indikationer från mindre 
medlemsföretag på att avdraget haft stor betydelse för 
dem att kunna anställa högutbildade och därmed kun-
na ta sig an fler och mer avancerade projekt. Statistik 
från Skatteverket som Almega fått ta del av visar också 
att mindre teknik- och IT-konsultföretag varit två av 
tre grupper som främst utnyttjat avdragsmöjligheten, 
se figur 8. Det är företagsgrupper som inte traditio-
nellt sett involverats i offentligt finansierade satsningar, 
både sett till verksamhet och storlek på företag. Det 
är också så att många av dessa företag är kunskaps-
intensiva tjänsteföretag som i stor utsträckning utför 
den FoU som i nationalräkenskaperna redovisas som 
investeringar av industriföretag. Skatteverkets statistik 
visar vidare att utnyttjandet av avdraget kraftigt ökat 
från 2014 till första halvåret 2015, troligen till följd av 
ökad kännedom om möjligheten. Almega anser att av-

16 Expertskatter i Sverige och Danmark – viktigt medel i konkurrensen om inter-
nationella forskare, Rapport Øresundsinstituttet, Anders Olshov, juni 2015.

17 Innovationsklimatet i Sverige – en analys av Innovation Union Scoreboard, 
Rapport 2015:06 Tillväxtanalys 2015.
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dragsmöjligheten bör utökas till 15 procent och att det 
maximala taket bör höjas, i ett första steg till 500 000 
kr, för att attrahera även medelstora företag. På så vis 
kan vi bryta trenden att FoU-intensiteten i SMF mins-
kar och istället se fram emot ökade FoU-investeringar i 
dessa viktiga motorer för kunskapsutveckling.

LOCKA FRAM AFFÄRSÄNGLAR GENOM UTÖKAT 
INVESTERARAVDRAG
Våren 2013 infördes investeraravdraget. Genom detta 
kan fysiska personer, affärsänglar, i samband med in-
vesteringar i företag, nybildade eller vid nyemission, 
få göra avdrag för hälften av investeringen. Ett tak är 
satt till maximalt 650 000 kronor i avdrag per person 
och samtliga investerares insats får högst uppgå till 20 
miljoner kronor per år. Almega är mycket positiva till 
investeraravdraget, vi måste ha internationellt konkur-
renskraftiga skatter som möjliggör investeringar och 
risktagande. Mot bakgrund av att många affärsänglar 
investerar i form av juridiska personer för att minska 
sin privatekonomiska risk, så bör avdraget utökas till att 
även gälla juridiska personer. Dessutom bör karenstiden 
för återbetalning, efter avyttring, kortas ner från dagens 
fem år, för att undvika inlåsningseffekteter av kapital.

PERSONALOPTIONER BÖR BESKATTAS SOM 
INKOMST AV KAPITAL
Nyetablerade och små företag har ofta svårt att erbjuda 
konkurrenskraftiga löner. En grundläggande orsak är 
Sveriges internationellt sett extremt höga marginal-
skatter. Det kan även upplevas som att de erbjuder mer 
osäkra anställningar jämfört med stora väletablerade 
företag. Inte desto mindre behöver de nyckelkompe-
tens för att kunna utvecklas och växa. Det kan vara så-

väl ledningspersoner som specialister som man önskar 
attrahera för att utveckla verksamheten. 

Genom personaloptioner kan kompetensen nås och 
en följdeffekt blir dessutom ofta att riskvilligt kapital 
blir lättare tillgängligt, till följd av den tryggade kom-
petensen i bolaget. I Sverige idag är det ganska ovan-
ligt med personaloptioner. Orsaken är att de beskattas 
så högt att det inte ses som en attraktiv lösning. Om 
man erhåller optioner kostnadsfritt så kommer man 
att förmånsbeskattas och om det blir vinst, så kommer 
den att beskattas som inkomst av tjänst och arbetsgi-
varavgifter läggs till. 

Almega föreslår att personaloptionerna istället be-
skattas som inkomst av kapital. Möjligheten till per-
sonaloptioner bör även omfatta forskningsintensiva 
företag, som har långa ledtider från utveckling till 
marknad. Vidare bör huvuddelen av ägandet och hu-
vudkontoret finnas i Sverige.

ALMEGAS FÖRSLAG:
  Avskaffa värnskatten för ökade incitament 

till utbildning och tillgång till nationell och 
internationell kompetens. 

  Förbättra villkor för expertskatten för attraktion 
av kompetens.

  Utöka möjligheten till reducerad arbetsgivaravgift 
för FoU-anställda. Gör avdraget attraktivt även för 
medelstora företag.

  Locka fram affärsänglar genom utökat 
investeraravdrag.

  Personaloptioner bör beskattas som inkomst av 
kapital.

FIGUR 8: Statistik över vilka branscher som i högst grad yrkat avdrag på arbetsgivar avgiften för FoU-
anställda under jan-dec 2014 respektive jan-juli 2015. Källa: Skatteverket

Bransch                         Antal jan-dec 2014 Antal jan-juli 2015

Konsulter (bl a teknikkonsulter) 748 739

Tillverkning 396 379

IKT (datakonsulter, programmering) 364 371

Totalt antal arbetsgivare som redovisat  
avdrag från arbetsgivaravgifter för FOU-anställda: 

Antal jan-dec 2014 Antal jan-juli 2015

1990 st 1772  st
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