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FÖRORD
Kunskapsintensiva Tjänsteföretag (så kallade KIS-företag) har blivit allt 
viktigare för den svenska ekonomin. Dessa företag representerar kunskap 
och innovationskapacitet som inte till fullo nyttjas av det offentliga stöd-
systemen för Forskning och Innovation (FoI, som i denna rapport kan ses 
som liktydigt med FoU).

KIS-företag är företag som har ett stort kunskapsinnehåll i sitt erbju-
dande samt säljer tjänster snarare än varor. KIS-företagen jobbar ofta, 
men inte alltid, nära varuproducerande företag. FoI inom tjänstesektorn 
handlar t ex om kundens roll, om affärsmodeller, samhällsbyggande om 
logistiklösningar och mycket annat som inte är varuutveckling. Tjänstein-
nehållet ökar och kunskapsnivån i tjänsterna ökar trendmässigt. Exempel-
vis erbjuder fordonstillverkare allt oftare en avancerad transportlösning 
istället för ett fordon.

Syftet med rapporten är att översiktligt kartlägga var kompetensen inom 
tjänstesektorn finns samt  belysa hur fördelningen av offentligt FoI-stöd 
ser ut. Syftet med rapporten är även att lyfta fram de restriktioner som 
hämmar möjligheten för KIS-företag att bidra till samhällsnyttig FoI. Av-
slutningsvis är syftet att lyfta fram några konkreta åtgärder som kan leda 
till att KIS-företagen bättre och mer direkt kan bidra till mer  tillämpad  
FoI som kommer samhället till del.

Denna rapport är författad av WSP Analys & Strategi på uppdrag av 
Almega, branschorganisation för Sveriges tjänstesektor.

Titel: Kunskapsintensiva tjänsteföretag och samhällets FoI-satsningar 
Kontakt: Fredrik Bergström, ek dr, Affärsområdeschef WSP 
Anna Brunlöf, konsult WSP 
Uppdragsgivare: Almega

WSP Sverige AB/ Analys & Strategi 
Besök: Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel: 010 722 50 00 
www.wspgroup.se/analys 
Oktober 2014



INNEHÅLL

INLEDNING       4

Tjänstesektorns betydelse      5

Kunskapsintensiva tjänsteföretags betydelse   6

OFFENTLIG FOI-FINANSIERING    10

Övergripande om omfattning, inriktning och regelverk  11

Hur påverkar stadsstödsreglerna VINNOVAS  
möjligheter att ge statligt stöd till företag för FoI?   12

Beviljat stöd till universitet och högskolor    13

Beviljat stöd till privata företag     14

VAR FINNS FORSKARNA?     16

Introduktion till kartläggning     17

Kartläggning - En analys av var högutbildade  
respektive disputerade forskare arbetar    18

VAD SÄGER BRANSCHEN?     22

VÄGAR FRAMÅT      24



INLEDNING
I denna del beskrivs

•	 Hur svenskt näringsliv har ändrat karaktär 
och kunskapsintensiva tjänsteföretags(sk 
KIS-företag) har fått ökad betydelse för 
svensk ekonomi

•	 Hur samhällets satsningar på Forskning 
och Innovationer (FoI) inte är inriktade mot 
eller anpassade för KIS-företag och att 
detta innebär att den potential som dessa 
företag representerar riskerar att inte till fullo 
utnyttjas

•	 Rapportens fortsatta upplägg
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TJÄNSTESEKTORNS BETYDELSE

TRE AV FYRA ARBETAR I TJÄNSTESEKTORN
Tjänsteverksamheter har utgjort den största delen av svensk ekonomi sedan 1950-talet. Idag arbetar 
ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna (Figur 1) – omkring 45 procent av den totala sysselsättning-
en finns i privata tjänstenäringar.

Tjänstenäringarna består av ett stort antal företag av olika storlek och med stor diversitet när det gäller 
inriktning. De kunskapsintensiva (KIS) företagen står i sin tur för en stor andel av tjänstesektorn och har 
vuxit mest under de senaste 10 åren. Sektorer som minskat i antal sysselsatta är offentlig verksamhet, 
gruv- och tillverkningsindustrin, samt jordbruk, skogsbruk och fiske (Tabell 1).

KIS-företagen är också viktiga för Sveriges export. Värdet av tjänsteexporten utgör ungefär hälften av 
den totala exporten. 

Samtidigt kan man konstatera att KIS-företagen och industrin är  beroende av varandra, genom att 
industrin idag köper in tjänster i mycket stor utsträckning. Det handlar bland annat om utveckling av IT-
system, forskning och utveckling, ekonomitjänster, HR-tjänster och många andra konsulttjänster. KIS-
företagens utveckling kan dock inte enbart förklaras av industrins inköp utan en stor del av branschens 
utveckling har sin grund i att kunskapsintensiva tjänster har vuxit betydande. I takt med att den svenska 
ekonomin har blivit allt mer avancerad och specialiserad har den också blivit alltmer kunskapsintensiv. 
KIS-företagen är i den meningen både bärare och spridare av kunskaper. De underlättar och stödjer 
innovationer. De är också viktiga källor till innovation. En viktig funktion som branschen spelar är också 
som resursstöd och löpande personalförstärkning. 

Figur 1: Sysselsättning (%) uppdelad på näringsgrenar. Källa: SCB 

Tabell 1: Antal sysselsatta i Svensk ekonomi, efter sektorer i tusental, Källa: SCB, Almega 

parti-och provisionshandel…

1993 2013
Förändring 
tusental

Förändring 
procent

Privat tjänstesektor totalt 1504 2167 663 44%
varav kunskapsintensiva 
branscher 568 1072 504 89%

Offentl ig verksamhet 1398 1320 -78 -6%

Gruv- och ti l lverkningsindustrin 695 595 -100 -14%

Byggverksamhet 224 320 96 43%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 149 105 -44 -30%

Övrig verksamhet 132 167 35 27%

Ekonomin totalt 4102 4674 572 14%

KIS 49%
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KUNSKAPSINTENSIVA TJÄNSTEFÖRETAGS BETYDELSE
De kunskapsintensiva tjänsteföretagen är en snabbt växande del av tjänstesektorn. Gemensamt för 
dessa företag är att de verkar i branscher med högt kunskapsinnehåll och stor andel högskoleutbildade. 
Exempel på branscher som ingår i definitionen av kunskapsintensiva tjänstebranscher* är datakonsulter, 
tekniska-, ekonomiska- och juridiska konsulter, utbildning, hälso- och sjukvård med flera. 

Sverige har internationellt sett en stor andel sysselsatta inom KIS-företagen. KIS-företagen inom både 
privat och offentlig sektor utgör ca 44 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. Endast  
Storbritannien har en större andel sysselsatta inom KIS-branscher. 

KUNSKAPSINTENSIVA TJÄNSTEBRANSCHER  
UTGÖR EN STOR DEL AV DEN PRIVATA TJÄNSTESEKTORN
Idag sysselsätts ca 1 000 000 personer i Sverige inom KIS-företag, vilket är 49 procent av de totalt  
sysselsatta inom den privata tjänstesektorn. 

Av de 794 000 nya jobb som totalt skapats i Sverige under åren 1993-2013 har 660 000 av dem tillkom-
mit i den privata tjänstesektorn. Utav dessa återfinns cirka 504 000 av jobben inom de kunskapsintensi-
va branscherna. Detta betyder att drygt 60 procent av alla nya jobb som skapats 1993-2013 har skapats 
inom KIS. KIS-företagen står även för ca 47 procent av förädlingsvärdet i den privata tjänstesektorn. 

Figur 2: Andel sysselsatta i KIS-branscher, andel av total sysselsättning procent år 2009   
Källa: WIOD (World Input Output Database) 

 

Antalet sysselsatta inom den privata tjänstesek-
torn är ca 2 200 000 personer. 49 %, ca  
1 000 000 av dessa är sysselsatta inom KIS 
företag. 

* Enligt Eurostat
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Beskrivningen hittills visar med tydlighet att de kunskapsintensiva tjänsteproducenterna är en 
viktig och växande del av Sveriges näringsliv. KIS-företagen har dock potential att spela en 
än större roll för innovationsförmågan än idag. Genom ett stärkt samarbete med akademin 
kan den kunskap KIS-företagen representerar komma till bättre nytta för samhället i stort.

KIS-FÖRETAGEN OCH SAMHÄLLETS FOI-SATSNINGAR
I dagsläget kan den önskvärda relationen mellan FoI-finansiärer, akademin och branschforskningsin-
stituten, FoI-aktörer inom näringslivet, samt samhällets- och näringslivets slutanvändare på ett över-
gripande plan illustreras med Figur 3a. En utgångspunkt är att FoI-finansiärerna ska styra medel till 
områden som är samhällsekonomiskt motiverade. Medel kan tillföras såväl Akademi/Branschinstitut 
som näringslivet (som förväntas medfinansiera med ca 50% då de kan dra nytta av resultaten direkt). 
Resultaten förväntas komma till nytta genom att slutanvändarna kan kommersialisera eller implemen-
tera resultaten.  
Akademin förutsätts ha en inriktning mot mer grundläggande forskning, medan näringslivet kan tillföra 
ett mer tillämpat perspektiv. Upplägget ska idealt innehålla ett stort inslag av kunskapsutbyte och  
kunskapsspridning mellan de olika aktörerna (vilket de dubbelriktade pilarna indikerar).

Figur 3a: Idealbild av FOI-processen  Figur 3b: Verklig bild av FOI-processen
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KUNSKAPSUTBYTET HÄMMAS
Denna modell fungerar bra för tillverkande företag och för de delar av akademin som har ett nära 
samarbete med tillverkande företag, då de tillverkande företagen har en affärslogik som tillåter medfi-
nansiering och investering i FoI. Dock har modellen en del brister när det gäller KIS-företagen, och hur 
de kan bidra till FoI-processen eftersom de i normalfallet utvecklar sina tjänster tillsammans med, och 
på uppdrag av, sina kunder. I normalfallet är det svårt att patentera tjänsteinnovationer. Detta innebär 
att KIS-företagen ofta inte har äganderätt till resultaten och även om de har det är det svårt att skydda 
ett tjänsteerbjudande med patent. Detta innebär i sin tur att avkastningen från en investering i ut-
vecklingen av nya tjänster är begränsad. Därmed är också det vanligt förekommande kravet på med-
finansiering (som har sin grund i EU:s statsstödsregler) problematiskt. Ska ett KIS-företag exempelvis 
medfinansiera ett VINNOVA-projekt med 1 mkr måste de kunna räkna med att projektet genererar 
minst 20 mkr i intäkter (givet 5% avkastningskrav), se tabell 2 på nästa sida. Detta är ett företagsekono-
miskt risktagande som såväl stora som små KIS-företag kan ha svårt att motivera.
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De varutillverkande delarna av näringslivet har en affärslogik där de kan ansöka om FoI-medel (själva 
eller tillsammans med Akademin) vid offentliga utlysningar. Deras affärslogik gör det ekonomiskt 
fördelaktigt att medfinansiera FoI-projekt. Detta är dessutom ofta är ett krav från forskningsfinansiä-
rerna och därmed kan de i större utsträckning ta del av offentliga FoI-medel. Anledningen till att det 
är intressant att medfinansiera beror på att de kan ta ut patent och kommersialiserar resultaten. KIS-
företagen har en affärslogik som försvårar medfinansiering, och konsekvensen av detta blir att den 
kompetens som KIS-företagen representerar underutnyttjas.  

Underutnyttjandet tar sig olika former. Dels involveras KIS-företagen i mindre utsträckning i FoI- pro-
jekt än vad som skulle kunna vara motiverat (samband a försvagas, se figur 3b). Dels blir KIS-företagen 
något mindre benägna att rekrytera forskarkompetens, vilket i sin tur innebär att färre forskare erbjuds 
möjligheten att arbeta i miljöer där spetskunskap skulle kunna arbeta mycket nära efterfrågade och 
marknadsrelevanta frågeställningar (samband b försvagas). Detta innebär i sin tur att slutanvändarna 
inte får tillgång till tillämpbar spetskompetens i den utsträckning som skulle kunna vara möjligt (sam-
band c försvagas). Även kopplingen mellan akademin och slutanvändarna kan försvagas i och med att 
forskarna i mindre utsträckning än vad som annars skulle varit fallet får kontakt med centrala delar av 
näringslivet (samband d försvagas).

AKADEMIN OCH BRANSCHINSTITUTEN KONKURRERAR MED KIS-FÖRETAGEN
För akademi och branschforskningsinstitut ställs högre krav på ett ökat fokus mot tillämpad forsk-
ning. Därför har också delar av akademin rört sig mot mer marknadsnära frågeställningar. Det kan å 
ena sidan vara av godo (forskningen blir mer relevant), men å andra sidan innebär det att aktörer med 
offentligt stöd kan beforska områden som befinner sig i en gråzon mot de segment där KIS-företagen 
måste verka under helt marknadsmässiga förhållanden, utan offentligt stöd. 

EXISTERANDE FOI-STRUKTURER HAR FOKUS PÅ TILLVERKANDE NÄRINGAR
År 2012 lades propositionen Forskning och Innovation (Prop.2012.13:30) där regeringen ger sin syn 
på forskningspolitiken för åren 2013-2016. I denna proposition anges vilka områden som kommer vara 
prioriterade. Av betydelse för näringslivet beskrivs i propositionen att satsningar på forskning före-
slås inom ämnena skog och biomassa, gruv-, mineral- och stålforskning, hållbart samhällsbyggande, 
rymdforskning och energiforskning. Överlag återspeglar dessa områden  ett fokus på mer tillverkande 
näringar.
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Tabell 2: Räkneexempel  
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KAN KIS-FÖRETAGEN HA EN VIKTIGARE ROLL I FOI-PROCESSEN?
Diskussion ovan visar att tjänstesektorn och i synnerhet KIS-företagen har blivit allt viktigare för svensk 
ekonomi. Det finns också en potential i att bättre utnyttja KIS-företagen och den kunskap som finns i 
branschen när det gäller offentliga FoI-satsningar. Existerande FoI-satsningar tenderar dock att styras 
in mot de mer tillverkande delarna av näringslivet. Även EU:s statsstödsregler gör det svårt för KIS-
företagen att ta del av FoI-satsningar i och med att affärslogiken delvis gör det svårt att medfinansiera.

Viktigt i detta sammanhang är att också betona att det finns gränsdragningsproblem. KIS-företag har 
ibland möjlighet att kommersialisera resultaten från offentligt finansierade FoI-projekt och det kan 
därmed vara motiverat med medfinansiering. Satsningar på tillverkade sektorer kan givetvis också  
direkt och indirekt innehålla satsningar på t ex tjänsteinnovationer. Det är säkerligen också oundvikligt 
att universitet, industriforskningsinstitut och konsultföretag emellanåt konkurrerar om uppdrag. Dock är 
det mycket som tyder på att samhällets existerande former för FoI-satsningar i större utsträckning har 
fokus på och är anpassade för de tillverkande branscherna. 

Detta är i sig inte konstigt då samhällets strukturer är relativt trögrörliga medan den svenska ekonomin 
ganska snabbt har rört sig från en sådan situation till ett näringsliv där de kunskapsintensiva tjänste-
näringarna har blivit relativt viktigare. Det finns med andra ord förbättringspotential.

RAPPORTENS UPPLÄGG
För att ytterligare belysa KIS-företagens potentiella roll som kunskapsutvecklare/innovatörer och  
kunskapsspridare i en samhällsekonomi vars framtida tillväxt i allt större utsträckning bygger på just  
kunskap och tjänsteinnovationer är syftet i den fortsatta framställningen att dels beskriva hur FoI-
resurser fördelas och dels beskriva vilken kompetens som finns inom KIS-företagen. Avslutningsvis 
kommer även ett förslag att diskuteras som kan bidra till att dra större nytta av den kompetens som 
KIS-företagen representerar.

Även inom Akademin finns det ett större fokus på tillverkande näringar. Almega och Teknikföretagen 
har analyserat i vilken utsträckning resurser inom akademin har kanaliserats till forskning om tjänste-
näringarna och tjänsteinnovationer. Resultatet visar att det är mycket begränsade satsningar, i synner-
het om de sätts i relation till tjänstesektorns storlek och betydelse för ekonomin (se Almega/Teknikfö-
retagen 2009).

Att existerande offentliga FoI-satsningar tenderar att riktas mot traditionella branscher är i sig inte för-
vånande då det ofta finns en tröghet i de offentliga systemen. Historiskt har de tillverkande näringarna 
varit mer FoI-inriktade än tjänstenäringarna, vilket också torde vara en viktig förklaring till varför det ser 
ut som det gör idag.



OFFENTLIG  
FOI-FINANSIERING
I detta avsnitt  behandlas den offentliga FoI-
finansieringen som har en inriktning mot privat 
sektor. 

•	 De offentliga FoI-finansiärerna identifieras

•	 Hur mycket stöd beviljas för FoI och hur 
fördelas detta stöd mellan olika aktörer i 
samhället.

•	 Hur fördelas det beviljade stödet för FoI 
inom den privata sektorn och hur har denna 
fördelning förändrats över tid. 

2
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ÖVERGRIPANDE OM OMFATTNING, INRIKTNING OCH REGELVERK

   

Det finns idag flera aktörer som arbetar med offentlig finansiering av FoI. En kartläggning har genom-
förts för att identifiera de största FoI-finansiärerna. De forskningsfinansierande myndigheterna utgörs 
av; Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS), 
Verket för innovationssystem (VINNOVA) & Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FOR-
TE). Dessa myndigheter är uttalade forskningsfinansierande myndigheter. 

I denna kartläggning har vi valt att fokusera på de forskningsfinansiärer som även riktar sig till den 
privata sektorn. Utöver dessa finns även andra myndigheter som är stora forskningsfinansiärer, även 
om det inte är dess främsta uppgift, till exempel Energymyndigheten och Trafikverket. De är speciellt 
intressanta då de beviljar en stor del av sitt stöd till den privata sektorn. I figur 4 presenteras hur mycket 
stöd varje finansiär har beviljat totalt till FoI under år 2013, samt hur stor del av detta som beviljats till 
den privata sektorn. Utöver dessa största finansiärer av FoI-medel finns även ett antal mindre aktörer 
som inte är med i kartläggningen. 

De aktörer som arbetar med offentlig FoI-finansiering måste förhålla sig till vissa regelverk och förord-
ningar. Det finns idag olika sammarbeten för aktörer i samhället när det gäller offentlig finansiering av 
FoI. Aktörer kan söka stöd för FoI i olika konstellationer och regelverket styrs i korthet av vilka aktörer 
som söker stöd och vad de söker stödet för. Det bakomliggande regelverket som all FoU-finansie-
ringen stödjer sig mot är EU:s stadsstödsregler. Därefter regleras Sveriges FoI-medel i propositionen 
Forskning och Innovation (Prop. 2012/13.30). Verket för innovationssystem (VINNOVA) är den myn-
dighet som är den största FoI-finansiäreren och som har en specifik roll att främja innovation och forsk-
ning. Därför  lyfts VINNOVA i den här rapporten som ett exempel på en offentlig FoI-finansierare och 
en vidare fördjupad analys genomförs. Detta för att belysa hur stadsstödsreglerna påverkar  
VINNOVA att ge statligt stöd, samt identifiera hur det beviljade stödet fördelas över sektorer och 
branscher.   

Figur 4: Ungefärligt beviljat forskningsstöd år 2013 uppdelat på offentliga forskningsfinansiärer 
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HUR PÅVERKAR STADSSTÖDSREGLERNA VINNOVAS  
MÖJLIGHETER ATT GE STATLIGT STÖD TILL FÖRETAG FÖR FOI?
VINNOVA är Sveriges myndighet för innovation. Myndighetens uppgift är att främja en hållbar tillväxt 
genom innovationsutveckling och finansiering av behovsmotiverad forskning. Bestämmelser kring hur 
stöd från VINNOVA får ges till företag för FoI grundar sig i förordningen om statligt stöd till forskning 
och utveckling samt innovation [SFS 2008:762]. Denna förordning grundar sig på den EG-rättsliga  
huvudprincipen om statligt stöd. Enligt förordning måste VINNOVA tillämpa särskilda bestämmelser 
för vad stödet får användas till, samt hur stor del av projektets kostnader som kan finansieras av detta 
stöd. 

Oftast krävs en egen ekonomisk insats från företaget då stödet ges för endast en avgränsad insats 
som specificeras i förordningen. Hur stor denna egna ekonomiska insats från företagets sida måste 
vara beror av företagets storlek, räknat i antal anställda och omsättning eller balansräkning, samt vilken 
typ av forskning som ska utföras och vem som ska utföra den. De två senast nämnda indikatorerna är i 
förordningen uppdelade i åtta begrepp; grundforskning, tillämpad forskning, experimentell utveckling, 
processinnovation, organisationsinnovation, forskningsorganisation, högkvalificerad personal och inno-
vationskluster. Beroende av dessa indikatorer, samt företagets storlek, beräknas det maximala tillåtna 
stödet som företag kan få i procent. I de allra flesta fall går det inte att få mer än 50 procent av projek-
tets totala kostnader i stöd.  

Under åren 2011-2013 beviljade VINNOVA stöd motsvarande ca 6,7 miljarder kronor, eller ca 2 
miljarder per år. Dessa stöd fördelades mellan offentliga organisationer, forskningsinstitut, högskolor 
och universitet, ideella föreningar, offentlig förvaltning, offentligt ägda företag, privata företag och 
utländska juridiska personer. Störst stöd fick högskolor och universitet, som står för nästan 50 % av det 
totala stödet. Därefter kommer privata företag, som står för nästan 25 % av de totala stödet, följt av 
forskningsinstitut, ca 15 % och offentlig förvaltning ca 7 %. (Årsredovisning 2013) Som tidigare indike-
rats i figur 4, är VINNOVA den myndighet som beviljat mest stöd för FoI av alla aktörer. Den största 
posten, högskolor och universitet, är intressant att belysa närmare. I figur 5 visas hur det beviljade 
stödet fördelas mellan universitet och högskolor. De universitet som fått störst stöd beviljat under år 
2013 är presenterade i diagrammet. 

VINNOVA beviljar även stöd till den privata sektorn, vilket gör det relevant för denna rapport att 
undersökas ytterligare. Nedan beskrivs hur stödet till den privata sektorn från VINNOVA fördelas  
mellan olika näringsgrenar, samt hur fördelningen av forskningsmedel har förändrats över tid. En jäm-
förelse görs mellan beviljat stöd till den privata sektorn år 2000 och år 2013. All statistik som redovisas 
nedan kommer från VINNOVA. 
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BEVILJAT STÖD TILL UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
  

Under år 2013 beviljades det största stödet till Chalmers tekniska högskola. Inom denna ram fick institu-
tionen för produkt- och produktionsutveckling störst stöd, efterföljt av institutionen för signaler och 
system, institutionen för kemi- och bioteknik, samt SAFER – fordons- och trafiksäkerhetscentrum. 

Lunds universitet fick det nästa största beviljade stödet. Inom detta stöd gick över en tredjedel till 
MAX-lab, vilket är ett nationellt laboratorium för röntgenstrålar. En stor del av det resterande stödet 
har gått till institutionen för datavetenskap samt institutionen för teknik och samhälle. 

Det universitet som fick det tredje största stödet år 2013 var Luleå tekniska universitet. Där fördelas 
stödet mellan LTU Skellefteå och Luleå. 

Vid Linköpings universitet fick institutionen för ekonomisk och industriell utveckling mest stöd, efter-
följt av institutionen för fysik, kemi och biologi. 

Stödet kan variera över olika år och i Figur 5 presenteras endast de stöd som beviljats år 2013. Fler uni-
versitet har fått stöd år 2013, dock är endast de universitet med högst utdelat stöd redovisade i denna 
figur.
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Figur 5. Beviljat stöd från VINNOVA till universitet och högskolor, uppdelad på de som fått  
mest i stöd år 2013. 
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BEVILJAT STÖD TILL PRIVATA FÖRETAG

Figur 6. Beviljat stöd från VINNOVA till privata företag uppdelat på näringsgren, år 2000. 

Figur 7. Beviljat stöd från VINNOVA till privata företag uppdelat på näringsgren, år 2013. 
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JÄMFÖRELSE MELLAN ÅREN 2000 OCH 2013
Statistiken visar hur mycket VINNOVA har delat ut i beviljat stöd till den privata sektorn uppdelat på 
näringsgrenar, år 2000 (Figur 6) och år 2013 (Figur 7). Det totala stödet till företag var år 2000 ca 127 
miljoner jämfört med 666 miljoner år 2013. Det totala stödet är mer än fem gånger så stort till företag 
idag än för 13 år sedan. Ett försök har genomförts att dela upp insamlad data från VINNOVA i  
varuproducerande och tjänsteproducerande företag. I de fall det är oklart om näringsgrenen innehåller 
företag som är varu- eller tjänsteproducerande har de benämnts ”övriga”. I de fall där över 75 procent 
av företagen var varu- respektive tjänsteföretag har de kategorerats till en av grupperna. Detta för att 
försöka minska osäkerheten i insamlad data.

Den största posten för beviljat stöd år 2013 benämns ”annan naturvetenskaplig och teknisk forskning” 
och innefattar en mängd olika företag. De flesta företagen och de företag som fått mest stöd verkar 
inom fordons- och läkemedelsbranschen. Den näst största posten är  ”konsultverksamhet avseende 
företags organisation”, följt av ”teknikkonsulter inom industriteknik”, samt ”tillverkningsindustrin för per-
sonbilar och luftfartyg”. Därefter kommer posterna ”datorprogrammering och IT-konsultverksamhet”. 
År 2000 såg fördelningen av stöd något annorlunda ut. De fyra största posterna som fick stöd år 2013 
fick även stöd år 2000. De efterföljande tre posterna, tillverkning av luftfartyg, programmering och IT-
konsulter fick nästan inget stöd alls. 

Däremot fick näringsgrenarna ”tillverkningar av lastbilar” och ”verksamhet som utövas av huvudkontor” 
stöd år 2000, samt kategorin ospecificerat. I kategorin ospecificerat ingår bland annat byggkonsulter, 
ekonomi- och strategikonsulter, teknikkonsulter, fordonsindustrin, läkemedelsbolag samt tillverknings-
industrin. Det finns näringsgrenar som fick ett större stöd år 2000,  som inte finns representerade i 
diagrammet då det knappt fick något stöd alls år 2013. Den största av dessa poster är ”byggande av 
bostadshus och andra byggnader”, därefter ”bokutgivning”, ”hyvling av trä”, samt ”tillverkning av andra 
möbler”. 

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att fördelningen av det beviljade stödet för företag är mer 
jämt fördelad mellan varuproducerande och tjänsteproducerande företag än tidigare. För ca 13 år 
sedan var stödet för de varuproducerande företagen nästan dubbelt så stort som för de tjänstepro-
ducerande företagen. Idag är stödet nästan helt jämt fördelat mellan de två grupperna. Samtidigt kan 
detta jämföras med att tjänstesektorn sysselsätter idag tre fjärdedelar av arbetskraften och ur detta 
perspektiv beviljas fortfarande relativt mycket stöd till varuproducerande företag. Statistiken visar även 
att under år 2000 återfanns inga tjänsteproducerande företag som de största mottagarna av stöd, 
vilket har förändras i dagens statistik. Detta återkopplar till den inledande diskussionen av rapporen att 
den största delen av ekonomin idag återfinns i tjänstenäringen. 



VAR FINNS 
FORSKARNA?
I detta avsnitt kartläggs var FoI-kompetensen 
återfinns.

•	 Hur är FoI-komptensen fördelad över 
samhällets olika näringsgrenar. 

•	 Vart jobbar de högutbildade och 
forskarutbildade idag och hur ser den 
historiska utvecklingen ut.

3
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INTRODUKTION TILL KARTLÄGGNING
Syftet med denna kartläggning av var forskare och högutbildade arbetar är att visa på kompentensen 
som finns idag inom KIS-företagen, samt även belysa den historiska utvecklingen över förflyttningen av 
kompetensen. 

Statistik över var högutbildade jobbar (Figur 8) bygger på hur stor andel högutbildade som återfinns 
inom varje näringsgren. Den insamlade statistiken från SCB är uppdelad i varuproducerande och 
tjänsteproducerande företag, efter SCBs SNI-indelning. Andelen högutbildade är beräknad som per-
soner med en treårig högskoleutbildning eller längre, och inkluderar även forskarutbildning, dividerat 
på antalet totalt utbildade i branschen. I gruppen totalt utbildade ingår all utbildning från förgymnasial 
utbildning och uppåt. Statistiken gäller förvärvsarbetande dagbefolkning från 16 år och uppåt i riket. De 
näringsgrenar som har mindre än 10 procent högutbildade är inte redovisade i diagrammet. För varje 
näringsgren finns en utbildningspost som benämns ”uppgifter om utbildning saknas”. Dessa är med-
räknade som antalet totalt utbildade och kan därför skapa en osäkerhet i statistiken. Andelen av posten 
”uppgifter om utbildning saknas” uppgår i vissa näringsgrenar till ca 3 procent av de totala utbildade. 
Detta bör tas i beaktande vid analys av denna kartläggning. 

Den insamlade statistiken från SCB avseende forskarexaminerade är uppdelad i varuproducerande 
och tjänsteproducerande företag, efter SCBs SNI-indelning. En av näringsgrenarna, IFI industriforsk-
ningsinstitut, saknar kod och därmed indelning mellan varu- och tjänsteproducerande företag. WSP 
har gjort ett antagande och valt att räkna in denna näringsgren under tjänsteproducerande företag. Det 
finns därmed en osäkerhetsfaktor i detta antagande. Det finns även en osäkerhet i att jämföra statistik 
från SCB från år 1995 och 2011. Eftersom SNI-koderna innan 2007 hade en annan uppdelning skiljer sig 
näringsgrensindelningen något mellan de studerande åren. Det finns även en osäkerhet i hur SCB be-
dömer forskarexaminerade. I statistiken från år 2011 beräknas ”forskarexaminerade” och i statistiken från 
1995 benämns dessa som ”forskarutbildade”. Här kan det finnas skillnader som måste tas i beaktande 
vid analys av denna kartläggning.

I båda fallen frågar SCB företagen hur många forskarexaminerade, respektive forskarutbildade som 
finns i företagen.      
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KARTLÄGGNING - EN ANALYS AV VAR HÖGUTBILDADE  
RESPEKTIVE DISPUTERADE FORSKARE ARBETAR
I Figur 8 visas andel högutbildade i olika näringsgrenar år 2012. Det framgår tydligt att näringsgrenen 
forskning och utveckling har den högsta andelen högutbildade. Näringsgrenen som har näst flest hög-
utbildade är hälso- och sjukvård med ca 55 procent högutbildade. Utbildning har även en väldigt hög 
andel högutbildade. Andra näringsgrenar som har en hög andel högutbildade är juridisk och ekonomisk 
konsultverksamhet, verksamhet som utövas av huvudkontor, dataprogrammering, tillverkning av farma-
ceutiska produkter, arkitekt- och teknikkonsulter samt offentlig förvaltning. Alla ovan nämnda har över 
43 procent högutbildade. Kartläggningen över fördelningen över andelen högutbildade visar att ca 80 
procent av antalet totalt högutbildade återfinns i tjänsteproducerande företag och ca 20 procent inom 
de varuproducerande företagen.  

Figur 8. Andel högutbildade uppdelat på näringsgren, samt summerade högutbildade, år 2012. 
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Data i Figur 9 och 10 är uppdelat på antal forskarexaminerade som arbetar i  varuproducerande företag 
och tjänsteföretag. Flest antal forskare återfinns hos varuproducerande företag. Dock är skillnaden inte 
så stor, de varuproducerande företagen har år 2011 ca 1000 stycken fler forskare än tjänsteföretagen. 
Från år 1995 fram till år 2011, arbetar fler forskare i tjänstebranschen än tidigare och färre i varuföreta-
gen. Den historiska utvecklingen visar på en ökning av forskare i tjänstesektorn från ca 23 procent av 
det totala antalet forskare år 1995 till ca 43 procent år 2011.

Den näringsgrenen som har överlägset flest forskarexaminerade är industrin för läkemedel och farma-
ceutiska produkter, med 1135 stycken forskare år 2011. Följt av forsknings och utvecklingsinstitutioner, 
transportmedelsindustrin, industri för metallvaror, datorer, elektronikvaror, optik, och IFI industriforsk-
ningsinstitut. Alla dessa fyra näringsgrenar har över 500 stycken anställda forskare år 2011. 

År 1995 såg fördelningen relativt liknande ut för de största näringsgrenarna. Precis som idag återfinns 
flest forskare i läkemedelsindustrin, följt av forsknings- och utvecklingsinstitutioner. Därefter återfanns 
flest forskare i teleproduktionsindustrin, maskinindustrin och transportmedelsindustrin, följt av  industri 
för medicinska och optiska instrument och massa och pappersindustri. 

Kartläggningen styrker den inledande diskussionen i rapporten om  förskjutningen från varuproduce-
rande ekonomi till tjänsteproducerande.  Detta återspeglas i var forskarexaminerade arbetade för 15 
år sedan i jämförelse med hur fördelningen ser ut 2011. Inte bara ekonomin och jobbtillfällena har ökat 
inom tjänsteföretagen, utan kompetensen har även följt samma trend.
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Figur 9. Antal forskarutbildade uppdelade i näringsgren, år 1995
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Figur 10. Antal forskarutbildade uppdelade i näringsgren, år 2011

parti-och provisionshandel…

1993 2013
Förändring 
tusental

Förändring 
procent

Privat tjänstesektor totalt 1504 2167 663 44%
varav kunskapsintensiva 
branscher 568 1072 504 89%

Offentl ig verksamhet 1398 1320 -78 -6%

Gruv- och ti l lverkningsindustrin 695 595 -100 -14%

Byggverksamhet 224 320 96 43%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 149 105 -44 -30%

Övrig verksamhet 132 167 35 27%

Ekonomin totalt 4102 4674 572 14%

KIS 49%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

(tkr)

Totalt 2013

Privat sektor 2013

 50000  100000  150000  200000

Karlstads universitet

Handelshögskolan i
Stockholm

Karolinska
Universitetssjukhuset

Umeå universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Mälardalens högskola

Göteborgs Universitet

Karolinska institutet

Uppsala universitet

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Chalmers tekniska högskola

tkr

 5000  10000  15000  20000

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör

Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

 Intressebevakning inom branschorganisationer

Datakonsultverksamhet

 Industri- och produktdesignverksamhet

Utgivning av annan programvara

Dataprogrammering

Teknisk konsultverksamhet inom energi, miljö och VVS-teknik

Teknisk konsultverksamhet inom energi, miljö och VVS-teknik

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Konsultverksamhet: företags organisation

Teknisk konsultverksamhet: industriteknik

Ospecificerad

Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon

Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon

Tillverkning av personbilar och lätta motorfordon

Tillverkning av personbilar och lätta motorfordon

Naturvetenskaplig och teknisk FoU

tkr

Näringsgren 2000

 20000  40000  60000  80000  100000

 Intressebevakning inom branschorganisationer

Tillverkning av elektroniska komponenter

 Industri- och produktdesignverksamhet

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

Utgivning av annan programvara

Ospecificerad

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Bioteknisk FoU

Datakonsultverksamhet

Dataprogrammering

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster

Teknisk konsultverksamhet: industriteknik

Konsultverksamhet: företags organisation

Naturvetenskaplig och teknisk FoU

tkr

Näringsgren 2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

pappers- och pappersvarutillverkning
utvinning av mineral

 vård och omsorg med boende
stål- och metallframställning

 övrig tillverkning
okänd verksamhet

vattenförsörjning och avloppsrening
öppna sociala insatser
fastighetsverksamhet

telekommunikation
annan serviceverksamhet och…

transportmedelstillverkning
tillverkning av kemikalier och…

tillverkning av stenkolsprodukter och…
reklam och marknadsundersökning

tillverkning av datorer, elektronivaror, optik…
arbetsförmedling, bemanning och…

försörjning av el,gas, värme…
kultur, nöje och fritid

försäkring, återförsäkring och…
förlagsverksamhet, film-, video-…

andra specialiserade…
stödtjänster till finansiella tjänster…

finansiella tjänster utom försäkring…
offentlig förvaltning och försvar;…

arkitekt- och teknisk konsultverksamhet;…
tillverkning av farmaceutiska basprodukter…

dataprogrammering, datakonsultverksamhet…
verksamheter som utövas av huvudkontor;…
juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

utbildning
hälso- och sjukvård

vetenskaplig forskning och utveckling

Procent

Näringsgren

0 100 200 300 400 500 600 700 800

 transport och magasinering,…
industri för trä, kork, rotting,…

grafisk industri och…
textil-, beklädnads-, läder- och…

jord- och stenvaruindustri
gruvor och mineralutvinningsind

utb o forsk, vård o omsorg, intresseorg.,…
datakonsulter och dataservicebyråer

 livsmedels-, dryckesvaru-,…
jordbruk, jakt och skogsbruk

arkitektkontor, tekniska konsultbyråer
 el-, gas-, värme- och…

gummi- och plastvaruindustri
 industri för kontorsmaskiner o datorer
post- och tele-kommunikationsföretag

stål- och metallverk
parti- och detaljh; rep av fordon,…

industri för metallvaror…
andra företagsservicefirmor…

annan elektroindustri
petrol. prod och kemisk industri…

massa-, pappers- och…
industri för precisions-, medicinska,…

transportmedelsindustri
maskinindustri som ej ingår…

teleproduktindustri
forsknings- o utvecklings-(FoU) institutioner

läkemedelsindustri

Antal 

Näringsgren

0 200 400 600 800 1000 1200

transport- och magasineringsföretag
fastighetsverksamhet; uthyrning;…

gummi- och plastvaruindustri
textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri;…

kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
industri för metallvaror utom…

livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
el-, gas- och värmeverk; vatten-…
industri för andra icke-metalliska…

byggindustri
reparationsverkstäder och…

övrig tillverkningsindustri
juridiska och ekonomiska konsultbyråer;…

 massa-, pappers- och pappersvaruindustri
förlag; film-, video och TV-programföretag;…

övrig maskinindustri
handel; serviceverkstäder för…

företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske;…
industri för datorer, elektronikvaror…

stål- och metallverk
arkitektkontor, tekniska konsultbyråer,…

informations- och kommunikationsföretag
industri för elapparatur

industri för stenkolsprodukter och…
reklam och marknadsföring; veterinärkliniker,…

IFI industriforskningsinstitut
industri för metallvaror utom…

transportmedelsindustri
forsknings- och utvecklingsinstitutioner
industri för farmaceutiska basprodukter…

Antal

Näringsgren

VIN
NOVA

Form
as

Energim
yn

digheten

Trafik
ve

rke
t

0 500000 1000000

Summa
högutbildade
varuföretag

Summa
högutbildade
tjänsteföretag

Antal

Antal högutbildade totalt

 50000

Tjänsteproducerande

Varuproducerande

Övrigt

Summerat stöd

 200000  400000

Tjänsteproducerande

Varuproducerande

Övrigt

Summerat stöd

Slutanvändare

Näringslivet 

a 

(bla KIS)
Akademi 

Branschinstitut

FoI
Finansiärer

Slutanvändare

Näringslivet 
(bla KIS)

Akademi 
Branschinstitut

FoI
Finansiärer

mkr

Vinnova 1

Medfinansiering, 50% 1

Totalt 2

Lönar det sig att medfinansiera?

Möjligt avkastningskrav för KIS-företag 5%

Medfinansiering 1

För att motivera en investering om 1 mkr måste 
projektet generera intäkter om 20

0% 50% 100%

tjänsteproducerande
företag

varuproducerande
företag

Summerad andel

0% 50% 100%

Tjänsteproducerande
företag

Varuproducerande
företag

Summerad andel

b 

c d 

parti-och provisionshandel…

1993 2013
Förändring 
tusental

Förändring 
procent

Privat tjänstesektor totalt 1504 2167 663 44%
varav kunskapsintensiva 
branscher 568 1072 504 89%

Offentl ig verksamhet 1398 1320 -78 -6%

Gruv- och ti l lverkningsindustrin 695 595 -100 -14%

Byggverksamhet 224 320 96 43%

Jordbruk, skogsbruk och fiske 149 105 -44 -30%

Övrig verksamhet 132 167 35 27%

Ekonomin totalt 4102 4674 572 14%

KIS 49%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

(tkr)

Totalt 2013

Privat sektor 2013

 50000  100000  150000  200000

Karlstads universitet

Handelshögskolan i
Stockholm

Karolinska
Universitetssjukhuset

Umeå universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Mälardalens högskola

Göteborgs Universitet

Karolinska institutet

Uppsala universitet

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Chalmers tekniska högskola

tkr

 5000  10000  15000  20000

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör

Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

 Intressebevakning inom branschorganisationer

Datakonsultverksamhet

 Industri- och produktdesignverksamhet

Utgivning av annan programvara

Dataprogrammering

Teknisk konsultverksamhet inom energi, miljö och VVS-teknik

Teknisk konsultverksamhet inom energi, miljö och VVS-teknik

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Konsultverksamhet: företags organisation

Teknisk konsultverksamhet: industriteknik

Ospecificerad

Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon

Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon

Tillverkning av personbilar och lätta motorfordon

Tillverkning av personbilar och lätta motorfordon

Naturvetenskaplig och teknisk FoU

tkr

Näringsgren 2000

 20000  40000  60000  80000  100000

 Intressebevakning inom branschorganisationer

Tillverkning av elektroniska komponenter

 Industri- och produktdesignverksamhet

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

Utgivning av annan programvara

Ospecificerad

Verksamheter som utövas av huvudkontor

Bioteknisk FoU

Datakonsultverksamhet

Dataprogrammering

Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster

Teknisk konsultverksamhet: industriteknik

Konsultverksamhet: företags organisation

Naturvetenskaplig och teknisk FoU

tkr

Näringsgren 2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

pappers- och pappersvarutillverkning
utvinning av mineral

 vård och omsorg med boende
stål- och metallframställning

 övrig tillverkning
okänd verksamhet

vattenförsörjning och avloppsrening
öppna sociala insatser
fastighetsverksamhet

telekommunikation
annan serviceverksamhet och…

transportmedelstillverkning
tillverkning av kemikalier och…

tillverkning av stenkolsprodukter och…
reklam och marknadsundersökning

tillverkning av datorer, elektronivaror, optik…
arbetsförmedling, bemanning och…

försörjning av el,gas, värme…
kultur, nöje och fritid

försäkring, återförsäkring och…
förlagsverksamhet, film-, video-…

andra specialiserade…
stödtjänster till finansiella tjänster…

finansiella tjänster utom försäkring…
offentlig förvaltning och försvar;…

arkitekt- och teknisk konsultverksamhet;…
tillverkning av farmaceutiska basprodukter…

dataprogrammering, datakonsultverksamhet…
verksamheter som utövas av huvudkontor;…
juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

utbildning
hälso- och sjukvård

vetenskaplig forskning och utveckling

Procent

Näringsgren

0 100 200 300 400 500 600 700 800

 transport och magasinering,…
industri för trä, kork, rotting,…

grafisk industri och…
textil-, beklädnads-, läder- och…

jord- och stenvaruindustri
gruvor och mineralutvinningsind

utb o forsk, vård o omsorg, intresseorg.,…
datakonsulter och dataservicebyråer

 livsmedels-, dryckesvaru-,…
jordbruk, jakt och skogsbruk

arkitektkontor, tekniska konsultbyråer
 el-, gas-, värme- och…

gummi- och plastvaruindustri
 industri för kontorsmaskiner o datorer
post- och tele-kommunikationsföretag

stål- och metallverk
parti- och detaljh; rep av fordon,…

industri för metallvaror…
andra företagsservicefirmor…

annan elektroindustri
petrol. prod och kemisk industri…

massa-, pappers- och…
industri för precisions-, medicinska,…

transportmedelsindustri
maskinindustri som ej ingår…

teleproduktindustri
forsknings- o utvecklings-(FoU) institutioner

läkemedelsindustri

Antal 

Näringsgren

0 200 400 600 800 1000 1200

transport- och magasineringsföretag
fastighetsverksamhet; uthyrning;…

gummi- och plastvaruindustri
textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri;…

kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
industri för metallvaror utom…

livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri
el-, gas- och värmeverk; vatten-…
industri för andra icke-metalliska…

byggindustri
reparationsverkstäder och…

övrig tillverkningsindustri
juridiska och ekonomiska konsultbyråer;…

 massa-, pappers- och pappersvaruindustri
förlag; film-, video och TV-programföretag;…

övrig maskinindustri
handel; serviceverkstäder för…

företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske;…
industri för datorer, elektronikvaror…

stål- och metallverk
arkitektkontor, tekniska konsultbyråer,…

informations- och kommunikationsföretag
industri för elapparatur

industri för stenkolsprodukter och…
reklam och marknadsföring; veterinärkliniker,…

IFI industriforskningsinstitut
industri för metallvaror utom…

transportmedelsindustri
forsknings- och utvecklingsinstitutioner
industri för farmaceutiska basprodukter…

Antal

Näringsgren

VIN
NOVA

Form
as

Energim
yn

digheten

Trafik
ve

rke
t

0 500000 1000000

Summa
högutbildade
varuföretag

Summa
högutbildade
tjänsteföretag

Antal

Antal högutbildade totalt

 50000

Tjänsteproducerande

Varuproducerande

Övrigt

Summerat stöd

 200000  400000

Tjänsteproducerande

Varuproducerande

Övrigt

Summerat stöd

Slutanvändare

Näringslivet 

a 

(bla KIS)
Akademi 

Branschinstitut

FoI
Finansiärer

Slutanvändare

Näringslivet 
(bla KIS)

Akademi 
Branschinstitut

FoI
Finansiärer

mkr

Vinnova 1

Medfinansiering, 50% 1

Totalt 2

Lönar det sig att medfinansiera?

Möjligt avkastningskrav för KIS-företag 5%

Medfinansiering 1

För att motivera en investering om 1 mkr måste 
projektet generera intäkter om 20

0% 50% 100%

tjänsteproducerande
företag

varuproducerande
företag

Summerad andel

0% 50% 100%

Tjänsteproducerande
företag

Varuproducerande
företag

Summerad andel

b 

c d 



VAD SÄGER 
BRANSCHEN?

4



Kunskapsintensiva tjänsteföretag och samhällets Fol-satsningar 23

VAD SÄGER BRANSCHEN?
Under en workshop, genomförd i september 2014 med deltagare från branschen, diskuterades fråge-
ställningen; hur kan vi bättre utnyttja forskningskompetensen oavsett var den finns?

Deltog gjorde aktörer från både akademin, branschinstitut och KIS-företag. 

En diskussion fördes kring problematiken att definiera begreppet tjänsteforskning. Detta är ett problem 
som även kan finnas hos forskningsfinansiärerna och kan därav försvåra processen för offentlig finansie-
ring av tjänsteforskning.  

En annan problematik som lyftes fram var långa ledtider för de aktörer som söker forskningsmedel. 
Därav landade diskussionen kring spelregler och tidsaspekten. Idag finns ett behov av snabbare forsk-
ning och innovation, som är mer intressant för näringslivet. Dagens regelverk och långa ledtider möjlig-
gör inte detta behov. Diskussionen landade i att en uppdelning av offentliga forskningsmedel skulle 
behöva genomföras. Forskning på lång sikt som riktar sig mot akademin där syftet är utbildning och 
forskning på kort sikt som riktar sig mot näringslivet där syftet är innovation. 

Samspelet mellan de olika aktörerna måste även fungera bättre än vad de gör idag. Kompetensutbyte 
av forskare mellan akademin, institut och företag skulle kunna främja kompetensutvecklingen. Därmed 
är spridning av forskning och kunskap en viktig poäng för framtiden. 

Slutligen diskuterades att det egentligen inte skulle spela någon roll var man bedriver forskningen. Om 
forskare anställda i privat sektor forskar enligt vedertagen forskningspraxis, det vill säga att resultaten 
ska vara publika och publiceras i vetenskapliga tidskrifter och därmed också granskas av andra forskare, 
borde de ha samma möjligheter som akademiska forskare att söka forskningsmedel. En reform som 
skulle ha potentialen att bidra till mer näringslivanknuten forskning. 

Figur 11. Ordmoln från workshop med branschen
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VÄGAR FRAMÅT
Syftet med rapporten är att översiktligt kartlägga var kompetensen inom tjänstesektorn finns samt  be-
lysa hur fördelningen av offentligt FoI-stöd ser ut och lyfta fram de restriktioner som hämmar möjlighe-
ten för KIS-företag att bidra till samhällsnyttig FoI. Avslutningsvis är syftet att lyfta fram några konkreta 
åtgärder som kan leda till att KIS-företagen bättre och mer direkt kan bidra till mer  tillämpad  FoI som 
kommer samhället till del.

Analysen har visat att

1. KIS-företag och den kunskap de representerar har blivit och kommer att bli allt viktigare för sam-
hället.

2. KIS-företagen och andra delar av näringslivet bidrar till varandras utveckling. 

3. Analysen visar också att KIS-företag representerar en stor del av den del av arbetsmarknaden som 
har en högre utbildning. Även mängden forskarutbildade inom KIS-företagen har ökat och utgör 
idag en relativt stor andel samtliga forskarutbildade som jobbar i näringslivet.

4. På grund av att många KIS-företag har en affärslogik som inte är anpassad för den modell för 
offentlig forskningsfinansiering som finns i Sverige väljer KIS-företag ofta att inte vara involverade 
i forskningsprojekt och därmed går samhället miste om den kompetens som KIS-företagen skulle 
kunna bidra med.

5. En analys av hur framförallt VINNOVA fördelar sina forskningsmedel indikerar att KIS-företagen 
får en relativ liten del ( jämfört med branschens storlek).

LÅT ALLA FORSKARE FÅ MÖJLIGHET ATT SÖKA FOI-MEDEL
Som rapporten har visat används inte den kunskap som finns inom KIS-företagen i den utsträckning 
som torde vara motiverad. För att utnyttja den potential som KIS-företagen representerar är två  
frågeställningar centrala:

1.     Vad behöver göras för att få till en ökad förståelse för KIS-företagen bland forskningsfinansiärerna?

2.     Hur måste finansieringsmodellerna reformeras så det blir kommersiellt intressant för KIS-företag 
att vara delaktiga i forskningssamarbeten?

Den första frågan handlar om hur politiska beslutsfattare och centrala forskningsfinansiärer förhåller sig 
till att näringslivet under de senaste decennierna har ändrat karaktär. Sverige är inte längre ett ”industri-
land” utan ett ”kunskapsland”. Detta bör återspeglas på en rad olika områden, bland annat  
forskningsfinansieringens inriktning.

Den andra frågan handlar om att se över finansieringsmodellerna. KIS-företag har, med nuvarande 
modell, svårt att räkna hem forskningssamarbete (på grund av medfinansieringskravet). Vill samhället 
dra större nytta av den kompetens som KIS-företagen representerar behövs en reformerad modell.

Avslutningsvis är en avgörande slutsats att frågan om var forskningen bedrivs borde tonas ned. Låt alla 
forskare få möjlighet att söka FOI-medel.
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Anta att alla, oavsett om det är akademin eller näringslivet som söker offentliga FoI-medel, möter 
samma kravspecifikation som akademin och branschforskningsinstituten möter, det vill säga kravet är 
att vetenskapliga kriterier ska uppfyllas. Vilket innebär att vetenskaplig metod ska tillämpas (d v s syste-
matisk analys, krav på peer-review och vetenskaplig publicering). I en modell av detta slag är kraven på 
medfinansiering borttagna i och med att den aktör som genomför FoI-projektet förväntas att  spridas 
resultaten maximalt. Modellen bör inte heller hamna i konflikt med EU:s statsstödsregler i och med att 
grundkravet är att resultaten ska spridas maximalt

Vad  blir konsekvenserna av denna modell?

1. KIS-företagen  (men givetvis även alla  andra företag med forskningskompetens) kommer att ha 
incitament att söka FoI-medel och  därmed drar samhället nytta av den kompetens som företagen 
representerar.

2. KIS-företagen kommer att ha incitament att anställa fler forskare och därmed får akademins fors-
kare tillgång till en större arbetsmarknad och deras kompetens får bättre spridning.

3. KIS-företagen och akademin kommer att ha incitament att initiera gemensamma forskningsprojekt 
där de båda aktörernas styrkeområden kan förenas.

4. KIS-företagen kommer att konkurrensutsätta akademin. Konkurrens är en process som bidrar till 
såväl ökad effektivitet som fler innovationer.

5. Sammantaget kommer modellen att bidra till mer tillämpad kunskap.
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