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Diamanten är Almegas modell för att förklara vad som skapar tillväxt i tjänstesamhället. 
Prismorna i diamanten representerar alla de områden där förändringar måste ske för att 
tillvästen ska bli möjlig. Slipar vi diamanten rätt kommer dess ädla egenskaper att lyftas fram.

Bakom varje prisma, varje område, finns en enorm mångfald och stora olikheter. Men det 
som förenar är Den mänskliga faktorn. Där människan är en resurs, inte ett hinder. I ett 
tjänsteföretag är Den mänskliga faktorn själva motorn.
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DEN MÄNSKLIGA FAKTORN  
– Sveriges mest värdefulla tillgång

Utgångspunkten för ett innovationssystem måste 
vara människan. 

Det är uppenbart att kompetens och kreativitet blir 
allt viktigare nyckelfaktorer i samhället. Men inget-
dera finns av sig själv, utan ytterst är det individer 
som är bärare av kompetens och som är de kreativa 
utförarna. Detta är viktigt att ha i åtanke då vi arbe-
tar med att utforma gynnsamma lösningar på alla 
innovationspolitiska strukturfrågor.  

Små- och medelstora företags bidrag till att skapa 
sysselsättning, tillväxt och välfärd ökar stadigt. Indi-
viders drivkraft är i sammanhanget en nyckelfaktor. 
Här kan politiska beslut i form av satsningar, regel-
verk och stimulanspaket göra stor skillnad. Förmå-
gan till entreprenöriellt tänkande kommer vara en 
konkurrensfaktor tillsammans med förmågan att 
lyfta fram entreprenörer som kan mobilisera resur-
ser och exploatera de entreprenöriella idéerna och 
möjligheterna. 
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Sammanfattning av Almegas 
förslag på ökat värdeskapande  
– för global konkurrenskraft  
i svenskt näringsliv

1. STÄRK FORSKNING SOM STÖDJER TJÄNSTEINNOVATION FÖR ÖKAD TILLVÄXT 
OCH GLOBAL KONKURRENSKRAFT FÖR SVENSKA FÖRETAG

2. LYFT TJÄNSTEINNOVATION TILL EN STRATEGISK BRANSCHÖVERSKRIDANDE 
INNOVATIONSPLATTFORM 

 a.  Plattformen bör innehålla programsatsningar och nya demonstratorer
 b.  Plattformen bör skapa en nationell struktur för samverkan mellan akademi  

 och företag inom tjänsteforskningen

3. UTVECKLA RAMVERKET ATT STÖDJA TJÄNSTEINNOVATION
 

 a.  öka möjligheterna till kommersialisering av tjänsteforskning:
 – satsa på tjänsteinkubatorer
 – bredda innovationskontorens arbetsområde till att även gälla stöd till    

 tjänsteinnovationer
 – inför ekonomiska incitament i resurstilldelningssystemet för  

 ökad samverkan mellan akademi och näringsliv 

 b.  reformera skattesystemet för tjänstesamhället och den globaliserade   
 ekonomin:

 – öppna upp för avskrivningar av immateriella investeringar, exempelvis    
 fortbildning, mjukvara och FoU

 – satsa på innovationscheckar till små och medelstora företag för att initiera   
 samverkan med akademien

 –  minska skattekilarna och marginaleffekterna i skattesystemet

 c.  utveckla marknaden för ökad tjänsteinnovation:
 – utveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) att gälla inom fler branscher
 – utveckla innovationsupphandling som verktyg
 – stöd tjänsteexport genom riktade satsningar på växande tjänstebranscher 
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Globaliseringen driver på 
specialisering – betydelsen 
av tjänsteinnovationer ökar
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Allt fler länder integreras i världsekonomin. Utländska 
multinationella företag sysselsätter ett ökande antal 
svenskar och svenska globala företag växer i utlandet. 
Investeringar i FoU sker i allt högre grad utanför före-
tagets nationella gräns. Utmaningen Sverige står inför 
handlar om hur vi ska bygga upp en internationellt 
konkurrenskraftig kunskapsnivå och hur vi ska kunna 
omsätta kunskapen i välfärd. Det kan vi göra genom 
innovationer som leder till högre förädlingsvärde ge-
nom tjänsteutveckling. 

GLOBALA ATTRAKTIVA VÄRDESKAPANDE 
MILJÖER AVGÖRANDE KONKURRENSFAKTOR
Näringslivet genomgår en omfattande strukturom-
vandling. Globalisering och tjänsteutveckling driver på 
ökad arbetsfördelning i näringslivet och specialisering 
i företagen. Ett exempel på detta är att industrins out-
sourcing ökar, i allt högre grad köps företagstjänster 
in som insats i produktionen. De kunskapsintensiva1  
 

1 Eurostat (2008a) definierar följande branscher som kunskapsintensiva 
tjänstesektorer: Rederier (SIC 61), Flygbolag (SIC 62), Post- och telekom-
munikationsföretag (SIC 64), Kreditinstitut och försäkringsbolag (SIC 70–74), 
Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag (SIC 80–85) och Rekreation, 
kultur och sportverksamhet (SIC 92). Indelningen baseras på FoU-intensitet 
(Eurostat 2008b).

tjänsteföretagen spelar en viktig roll genom att de inn-
overar tillsammans med kund och därmed i hög grad 
driver på förnyelsen av näringslivet. Det kan exempelvis 
vara exempelvis vara IT-företag eller teknikkonsulter 
som utvecklar och implementerar ny teknik, nya affärs-
modeller eller organisatoriska lösningar. 

De senaste åren har sysselsättningstillväxten därmed 
till stor del skett just i de kunskapsintensiva tjänsteföre-
tagen. Nu ser de framför sig en stor brist på kompetent 
arbetskraft för att kunna möta den ökade efterfrågan på 
tjänster, från både industrin och andra tjänsteföretag. 
Som en följd riskerar näringslivets investeringar hål-
las tillbaka. Oron för att företagen istället ska investera 
utan för Sveriges gränser växer och vi måste skapa förut-
sättningar för att nyinvesteringarna ska ske i Sverige. 
För att lyckas måste utvecklingen i närings livet ses ur ett 
systemperspektiv som går över teknologiska, organisa-
toriska och geografiska gränser med kunskapstriangeln 
i fokus. Utbildning, forskning och innovation binds 
samman i ett system utan skarpa gränser – återkopp-
ling och korsbefruktning mellan de ingående delarna 
möjlig görs. Tjänsteföretagens innovationsförmåga och 
tillväxt får inte förbises utan måste hanteras som en vik-
tig nyckel för Sveriges framtida välstånd.

Vi står således inför den viktiga utmaningen att skapa 
attraktiva globala värdeskapande miljöer och system 
för företagen att verka och expandera i. Den viktiga 
etableringen av företagens strategiska delar (huvudkon-
tor, regionala huvudkontor och FoU-enheter) kommer 
lokaliseras till de nationer/regioner som erbjuder nav 
för kunskapsutbyte, kompetens, IT i globala nätverk. 
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TJÄNSTESAMHÄLLET SVERIGE 
I Sverige är 80 procent av alla nya företag tjänsteföretag. 
Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges 
BNP, 65 procent av näringslivets förädlingsvärde och 
45 procent av den totala sysselsättningen. Inkluderar 
man offentlig sektor så arbetar de flesta svenskar, tre av 
fyra, med någon form av tjänsteproduktion. Den snabba 
utvecklingen mot tjänstesamhället medför att rådande 
traditionella regelverk kring och modeller för innovation 
och företagsamhet måste uppdateras. 

Hur ser då tjänstekonomin ut? Ofta handlar det om 
affärsmodeller med systemkaraktär snarare än renodlad 
industri- respektive tjänstekaraktär – samverkande fö-
retag som deltar i ett värdeskapande system. Många av 
företagen är små och medelstora, men även större kon-
cerner innefattas. Gemensamt för tjänsteföretag är att 
de är personalintensiva. Humankapitalet är den främsta 
tillgången och upp till 80 procent av företagets kost-
nader och investeringarna kan härledas dit, något som 
starkt borde influera gällande ramverk och spelregler.

BEHOV AV ATT BREDDA BEGREPPET 
INNOVATION – BåDE I TEORIN OCH PRAKTIKEN
Fortfarande kvarstår behovet av en uppdaterad och 
breddad definition av begreppet innovation. I reger-
ingens tjänsteinnovationsstrategi från 2010 fram-
kom detta starkt2. Med bred definition menar vi att 
en innovation är en nyskapelse av ekonomiskt eller 

2 http://www.sweden.gov.se/content/1c6/14/96/42/7ad82a19.pdf. 

samhälleligt värde, dvs ny eller vidareutvecklad pro-
dukt, process, organisation, affärsmodell, eller resurs-
insats. Alltså betydligt mer omfattande än begreppet 
”teknisk uppfinning” och en innovation behöver inte 
alls vara sprungen ur ett företags FoU-laboratorium. 
Men det betyder inte att forskning inte behövs för att 
understödja tjänsteinnovation. Tvärtom, idag saknar 
företagen tillgång till kunskap som stödjer dem i att 
leda och driva företaget utefter en tjänstelogik med 
kunden och innovation i fokus. 

Tjänsteinnovationer skapar tillväxt inte bara ge-
nom att leda till ny verksamhet eller nytt företag, utan 
även genom att förnya och vitalisera befintliga, såväl 
industri- som tjänsteföretag. En tjänsteinnovation 
kan exempel vis vara en ny affärsmodell, distributions-
system, finansierings- eller organisatorisk lösning. Det 
betyder att tjänsteinnovationer kan både skapa nya vär-
den åt kund, likväl som att de kan förbättra produkti-
viteten i själva värdeskapandet. 

BEHOV AV UPPDATERAD TERMINOLOGI OCH 
DETALJERAD STATISTIK FÖR ATT KUNNA 
KOMMUNICERA VIKTEN AV TJÄNSTESEKTORN 
Tjänsteinnovation hindras av förlegade attityder kring 
innovation och av formella hinder som exempelvis 
strukturer, regelverk och mätinstrument. För att kom-
ma åt dessa hinder behövs ett gediget kommunikativt 
arbete som beskriver tjänsteföretagens betydelse för  
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sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Med dagens sta-
tistik är det svårt. Statistiska centralbyrån måste kunna 
leverera bättre och mer detaljerad statistik så att bety-
delse och behov kan beskrivas.

KOMPETENSBEHOVET I SAMHÄLLET HAR 
FÖRÄNDRATS I TAKT MED EN ÖKANDE 
TJÄNSTESEKTOR 
För att öka innovationskraften måste utbildnings-
systemet öppna upp för en bredare syn på kompetens-
behov. I takt med att allt fler arbetar med tjänste-
verksamheter måste v i förbereda dagens och 
framtidens unga genom att i undervisningen ge dem 
uppdaterade färdigheter och kompetenser. Ofta efter-
frågas kompetensprofiler som är tvärvetenskapliga i sin 
karaktär, exempelvis med ekonomi, teknik, entrepre-
nöriellt tänkande och social kompetens som ingående 
parametrar. Så kallade handlingskompetenser som 
kommunikativ förmåga, samarbets- och initiativför-
måga, affärsmässighet och förmåga att strukturera 
arbetsprocesser är exempel på behov som kommer att 
öka i betydelse för att det svenska tjänstesamhället ska 
kunna hävda sig internationellt3. Det handlar oftast 
inte om att träna dessa kompetenser separat. Istället 
behöver vi utveckla undervisningsmetoder och peda-
gogik för att klara av uppgiften, något som berör såväl 
lärare i systemet idag som blivande lärare i den nya 
lärarutbildningen. Näringslivets behov och önskemål 

3 Almega rapport maj 2011, ”Kompetenser för handlingskraft - Baskunskaper 
viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!”.

måste i högre grad beaktas i utformandet av högre 
utbildning, exempelvis utbildning i Service Science 
och Service Management. 

Företagen omvandlas 
– ett exempel

IBM är exempel på ett företag som idag do-
mineras av tjänstelogiken (Service Dominant 
Logic). Industriverksamheten med den varu-
dominanta affärslogiken (Goods Dominant Lo-
gic) har outsourcats (ex PC-verksamheten till 
Lenovo). Istället har man investerat stort i tjäns-
teverksamheter genom omfattande insourcing 
(ex. köp av konsultföretaget PWC med 30 000 
medarbetare). Resultatet är att företaget nu 
verkar i ett värdeskapande system med olika 
affärslogiker. 

Idag har vi liten förståelse för hur man effektivt 
organiserar och leder innovationsverksamhet 
i dessa värdeskapande system (Tillväxtanalys 
rapport 2010:07 ”De nya affärsmodellerna – 
värde skapande affärsinnovationer”).
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Almegas förslag på ökat 
värdeskapande – för global 
konkurrenskraft i svenskt näringsliv
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1. STÄRK FORSKNING SOM STÖDJER 
TJÄNSTE INNOVATION FÖR ÖKAD TILLVÄXT 
OCH GLOBAL KONKURRENSKRAFT FÖR 
SVENSKA FÖRETAG
Det står utan tvivel för företagen att för att de ska 
kunna vara fortsatt relevanta för kunden och differen-
tierade på en global marknad är teknikfokus och stora 
volymer en otillräcklig strategi. Konkurrenskraften lig-
ger snarare i förmågan att öka tjänsteinnehållet i pro-
dukter och leveranser och på så sätt skapa för kunden 
mer kompletta erbjudanden med unika funktioner och 
värden. I denna utveckling och dessa processer finns 
idag kunskapsluckor inom akademien och framför allt 
når den kunskap som finns inte företagen. 

För att beskriva behoven har vi har identifierat tre 
kompetensområden inom tjänsteforskningen. 

Syftet med en strategisk kunskapsuppbyggnad av 
tjänsteforskning är att samla kraft för att realisera den 
potential som svenskt näringsliv rymmer, om tillgången 
till kompetens svarar mot behoven. Behoven av kunskap 
gäller för förståelse för tjänsteinnovationsprocessen såväl 
som för att bedriva denna. 

KOMPETEnSOMRåDE A:  
InnOVATIVT VäRDESKAPAnDE 
Företagens innovationsarbete blir allt mer tvärdiscipli-
närt och globalt. Vikten av att kunna ta fram lösningar 
som passar in funktionellt för kund ökar. Kunden in-
volveras och blir en stark innovationsaktör. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt är i allt högre 
grad samägda mellan flera olika aktörer (företag, of-
fentlig verksamhet och organisationer), vilket kräver 
förmåga till både öppenhet och skydd. I projekteten 
går företagen av konkurrensskäl ihop med kunder 
och andra branscher för att lyckas med att utveckla 
helhetskoncept som kan skapa värde, lojalitet och 
unikitet. 

Företagens innovationer kommer att i ökad grad ske på 
områden som är samhällsnyttiga i syfte att lösa de stora 
globala utmaningarna. Ofta påverkas (främjas eller hin-
dras) dessa områden starkt av politik och institutionella 
ramverk. 

Inom kompetensområdet behövs kunskap exempelvis 
om:

•	Tjänsteinnovation	genom	interaktion	med	
intressenter (kunder, medarbetare, myndigheter, 
andra företag)
– hur intressentgrupper kan avgränsas, engageras 

och involveras
– på vilket sätt kunskap om kunden kan samlas in 

och omsättas
– hur kunders/människors beteenden, värderingar 

och upplevelser påverkar
– hur omställnings- och innovationsprocesser kan 

ledas och organiseras 

•	Identifiering	och	förutseende	av	outtalade	behov	
för att hitta lösningar som ingen erbjuder idag
– tjänstedesign - hur erbjudanden kan designas 

och utvecklas under hela livscykeln och i olika 
kulturer

– hur marknadsintroduktion av nya 
tjänsteerbjudanden/koncept kan ske

– kunskap om etiska förhållningssätt 

•	Samhällsutmaningar	som	utgångspunkt
– hur bedrivs medborgardriven utveckling 
– hur samhällsnytta kan värderas
– hur innovationens bidrag till samhällsnytta kan 

värderas
– ”gröna” tjänster, dvs tjänster som bidrar till 

hållbar utveckling 
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•	Tjänsteinnovationsarbete	genom	bransch	över
skridande samarbete (även teknikstöd för detta)
– nätverksmodeller, för samverkan mellan 

företag 
– open innovation

•	Rättigheter	i	tjänsteinnovation
– hur regelverk främjar alternativt hindrar 

värdeskapande
– fördelning av rättigheter (IP-hantering) 

för tjänster i öppna och interaktiva 
innovationsprocesser 

KOMPETEnSOMRåDE B:  
EFFEKTIV KUnDInTERAKTIOn  
OCH MARKnADSFöRInG 
Företagen ser behov av att kunna förändra sin affärs-
modell och sin organisation för att kunna skapa lön-
samhet utifrån de värden man avser att erbjuda kunden. 
Detta kräver både förmåga till effektiv kundinterak-
tion, dynamiska företagsstrukturer samt pris- och 
intäkts policys där flera aktörer delar på värdet. 

Inom kompetensområdet behövs kunskap exempelvis 
om:

•	Integrering	av	kund	i	affärsprocesserna

•	Systemförsäljning,	värdeleverans	och	
totalentreprenader
– hur koordinera gentemot kund för förenkling av 

kundens upphandling och administration 
– hur optimera innovationsupphandling, offentlig 

upphandling, Private-Public-Partnership

•	Att	kommunicera	värde	och	funktion	till	kund
– hur kommunicera komplexa värden för kund; 

tjänstekvalitet (tekniska, funktionella- och 
upplevda värden för tjänsten)

– hur kommunicera samhällsnytta som värde för 
kund 

•	Värdebaserade	affärsmodeller	och	prissättning	
gentemot kund
– kunskap om kundens bedömning av värde som 

underlag för bedömning av ekonomisk potential
– kunskap om nya hållbara affärs- och 

prismodeller. 
– prismodeller vid samverkan mellan flera aktörer

•	Värdebaserad	ersättning	mellan	aktörer
– modeller och strukturer för ersättning när värde 

levereras i samverkan 
– ersättningsmodeller som främjar synergier i 

samverkan

– affärsmodeller för samhällets ekosystem där 
incitament för värdeskapande även innefattar 
offentliga aktörer

KOMPETEnSOMRåDE C:  
VäRDESTjäRnA FöR HåLLBAR  
LOGISTIK OCH TjänSTELEVERAnS
Företagen måste kunna leverera lösningar som passar in 
funktionellt för kund. Det innebär att kunna leverera i 
symbios med andra i en alltmer komplex värdestjärna av 
varor och tjänster. Logistik och leverans måste kunna 
organiseras effektivt, ofta i en global kontext. Företa-
gen är beroende av sina medarbetare för att bedriva en 
innovativ verksamhet. Gränserna mellan yrkes-, före-
tags- och sociala nätverk suddas ut, och behovet av nya 
kompetenser som kombinerar ämnesdjup med affärs-, 
relations- och samverkanskompetens ökar. Ledarskap, 
organisation och arbetsliv måste därmed utvecklas. Fö-
retagens affärer kommer i allt högre utsträckning att 
drivas av miljömässiga och sociala hänsyn, vilket skapar 
behov av resurseffektiva processer och etiska ansatser. 
Exempel på kunskap som behövs inom kompetens-
området är:

•	Ledarskap	och	organisation	i	värdeskapande	system	
– arbetslivsfrågor som arbetsmiljö och kreativitet
– hur utveckla ekosystem/nätverk av företag 

som kan leverera unika värden, dvs global 
interorganisatorisk knowledge management

– kunskap om resursintegration – personalledning 
och anställningsvillkor i samverkan där vissa är 
konkurrenter

•	Processtyrning	
– kunskap om modellering/optimeringslära/

management, där resurserna är både människor 
och teknik, för effektiv och optimerad 
tjänsteleverans

– service operations management
– hur integrera arbets- och kunskapsintensiva 

tjänster

•	Livscykelhantering	och	livscykelvärdering	av	
tjänster
– behovet av ”artikelnummer” och 

versionshantering för tjänster - paketering
– hur tjänster görs skalbara, hur sker processen: 

utveckling/innovation/volym

•	Tjänsters	rörlighet
– export av tjänster (rörlighet, skalbarhet, 

konceptförflyttning)
– standardiseringsarbete 
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2. LYFT TJÄNSTEINNOVATION TILL EN 
STRATEGISK BRANSCHÖVERSKRIDANDE 
INNOVATIONSPLATTFORM. PLATTFORMEN BÖR 

A. InnEHåLLA PROGRAMSATSnInGAR OCH 
nyA DEMOnSTRATORER/REFEREnSOBjEKT

B. SKAPA En nATIOnELL STRUKTUR FöR 
SAMVERKAn MELLAn AKADEMI OCH FöRETAG 
InOM TjänSTEFORSKnInGEn

De strategiska forskningsområdena (SFO) bör kom-
pletteras med samverkansplattformar med tematiska 
innovationsdrivande program. Vi ser ett strakt behov 
av att lyfta tjänsteinnovation till en strategisk innova-
tionsplattform. Antalet tjänsteföretag ökar stadigt och 
vårt näringsliv utvecklar och ställer alltmer om till att 
konkurrera och differentiera sin affär eller produkt 
genom ett ökat tjänsteinnehåll. Utvecklingen måste 
stödjas med kunskap och företagen måste vara drivande 
och formulera behoven med målet att möta de stora 
samhälls utmaningarna. 

A. PROGRAMSATSnInGAR OCH nyA 
DEMOnSTRATORER/REFEREnSOBjEKT
För att klara de stora samhälleliga utmaningarna måste 
vi öka innovationskraften. För att företagen ska bidra 
kraftfullt i processen måste vi säkerställa att närings-
livets behov och efterfrågan av forskning tillgodoses. 
Inom plattformen behövs därför tematiska tjänste-
innovationsprogram med tvärvetenskaplig ansats med 
demonstratorer/referensobjekt för testning av tjänste-
erbjudanden. 

Genom samverkan skulle forskningen komma fö-
retagen tillgodo. I plattformens programutlysningar4 
står det troligt att kompetens inom såväl humaniora 
och samhällsvetenskap som naturvetenskap, teknik 
och kommer att behövas. Vår bedömning är att vi 
i Sverige har stor potential att kunna hävda sig väl i 
system byggande i gränssnitten mellan dessa veten-
skaper. För realiserande av förslaget måste ansvaret 
läggas på forskningsf inansiär som verkar för tvär-
vetenskaplig forskning och ökad innovation, förslags-
vis VINNOVA, även FAS och Formas bör samspela. 

4 Angreppssättet i VInnOVAS utlysning ”Utmaningsdriven innovation” är i 
sammanhanget ett gott exempel, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/
Utmaningsdriven-innovation/.

B. SKAPA En nATIOnELL STRUKTUR FöR 
SAMVERKAn MELLAn AKADEMI OCH FöRETAG 
InOM TjänSTEFORSKnInGEn
Inom tjänsteinnovationsplattformen måste även sats-
ning göras för att bygga en struktur för kunskaps-
överföring av tjänsterelevant forskning. Forskning finns 
redan idag på en rad olika lärosäten – vid våra tekniska 
högskolor, universitet såväl som vid handelshögskolo.5 
Relationen	mellan	den	tjänsterelaterade	forskningen	och	
näringslivet är av historiska skäl relativt svagt utvecklad. 
Det finns ett antal kanaler för kunskapsöverföring inom 
tjänsteområdet, exempelvis vissa inter mediärer6 och 
spridda	delar	av	RISE	(Research	Institutes	of	Sweden).	
Fler intermediärer bör utvecklas inom områden som 
exempelvis	arbetsliv,	Intellectual	Property	Rights	och	
produktionsekonomi för att interaktion och återkopp-
ling med de akademiska forskningsmiljöerna ska möjlig-
göras. Kanalerna måste bindas samman genom satsning 
inom ramen för tjänsteinnovationsplattformen. Ansva-
ret måste således läggas på förslagsvis VINNOVA, även 
FAS och Formas bör samspela. 

5 Svenskt näringsliv, Teknikföretagen och Almega rapport ”Kartläggning av 
forskning om tjänster” dec 2009.

6 Exempelvis Stiftelsen Svensk Industridesign SVID, Stiftelsen Marknadstek-
niskt Centrum MTC och Institutet för entreprenörskaps- och småföretags-
forskning ESBRI.

Nya affärsmodeller kräver forskning för 
ökad förståelse och tillämpning

Voddler, Spotify och Skype är exempel på före-
tag som med nätet som verktyg står för en ny 
generation affärsmodeller. 

Skype är ett partnersnätverk för företag där 
man med kommunikationslösningar skapar 
affärer och erbjudanden tillsammans i ett 
värdeskapande system. Spotify och Voddler 
skapar system av en hel rad leverantörer av 
musik respektive film. Man lyckas lösa upp-
hovsrättsliga frågor genom att teckna avtal 
med leverantörerna och knyta till sig använ-
dare som antingen prenumererar på tjänsten 
eller använder den gratis med reklaminslag. 
Kunden är en avgörande part i tjänsteinnova-
tionen – affärsmodellen.
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Hinder för tjänsteinnovation

I regleringsbrevet till VInnOVA för budgetåret 2011 har verket fått 
i uppgift att redovisa hur deras insatser möter behov hos företag 
och organisationer verksamma inom tjänsteekonomin med fokus 
på tjänstebaserad innovation. Rapporten (VP 2011:01 Tjänste-
baserad innovation) visar att program och utlysningar genom 
språkbruk och bruk av indikatorer gynnar teknisk innovation och 
varuproduktion och direkt missgynnar tjänsteinnovation. Det är 
därför föga förvånande att bidragsmottagarna är teknikfokuse-
rade organisationer. även marknadsföring av program och utlys-
ningar har skett till dessa organisationer. 

Det räcker inte med att uppdatera definitionen av innovation i 
teorin, utan nu krävs aktivt arbete med att låta denna genomsyra 
regelverk och myndigheters kommande satsningar, strukturer 
och stöd.
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3. UTVECKLA RAMVERKET ATT STÖDJA 
TJÄNSTEINNOVATION

InnOVATIOnSFRäMjAnDE InSATSER 
MåSTE äVEn STöDjA TjänSTEInnOVATIOn 
– UPPDATERA POLICyS, REGELVERK OCH 
STRUKTURER 
Förutsättningar och drivkrafter måste skapas för att 
innovationer, i dess breda bemärkelse, ska kunna om-
sättas i nya och växande företag på nya marknader. 
Detta betyder att även policyperspektivet också bör 
breddas7. Nytt ramverk med uppdaterade stödsystem 
och incitamentsstrukturer krävs för att lyckas.

Dagens policys, regelverk och strukturer är framtagna 
för att främja och reglera i huvudsak varuproduktion 
i linje med den historiska definitionen av innovation. 
Tjänstebaserade innovationer och affärer får därmed 
inte relevant stöd. Till och med är det så att tjänste-
innovationer hindras på grund av just det faktum att 
politik och regelverk utgår från en traditionell industri-
ell kontext. En effektiv tjänsteinnovationspolitik måste 
byggas utifrån en ansats som överbryggar sektorsgrän-
ser, ett horisontellt angreppssätt som bejakar behovet 
av tvärvetenskaplig kunskap och kompetens för att lösa 
dagens och framtidens samhällsutmaningar.

A. öKA MöjLIGHETERnA TILL 
KOMMERSIALISERInG AV TjänSTEFORSKnInG 
Mycket arbete har de senaste decennierna lagts ned på 
att underlätta kommersialisering av forskning med fo-
kus på exempelvis teknik och medicin. Nu är det hög 
tid att fokusera på hur även kommersialiseringen av 
tjänsterelaterad forskning kan stödjas. 

Satsa på tjänsteinkubatorer som ger tjänsteinnova-
tioner relevant stöd, hjälp till finansiering och adekvat 
skydd. Traditionella inkubatorer stödjer utvecklingen 
av nya bolag baserade på främst tekniska eller natur-
vetenskapliga forskningsresultat. Tjänsteinnovationer 
ser annorlunda ut. De kan lika gärna leda till nya eller 
modifierade affärsmodeller, distributionssätt och för-
ändrade värdeskapande konstellationer som inte går att 
patentera. Tjänsters värde och konkurrensfördel byggs 
upp av kompetens, unikhet och goda kundrelationer – 
egenskaper som är svåra att värna med patent, upphovs-

7 ITPS rapport 2009 ”En innovationspolitik för tjänster”. 
 

rätt och mönsterskydd. Den traditionella inkubatorns 
funktioner stödjer inte per automatik tjänstinnovatio-
ners behov. 

Bredda innovationskontorens arbetsområde till att 
även gälla stöd till tjänsteinnovationer
I forskningspropositionen 2008 framgick att inno-
vationskontoren bör ge kvalificerat stöd i frågor om 
nyttiggörande av forskningsresultat. Fokus har sna-
rare varit på teknik och medicin än på tjänsteinnova-
tioner. Ett undantag är Innovationsbron Fyrklövern 
(Mittuniversitetet, Karlstads Universitet, Örebro 
Universitet och Linnéuniversitetet) som fokuserat på 
tjänsteinnovation och hållbara idéer inom ett begrän-
sat antal forskningsområden. Fler innovationskontor 
måste i sin verksamhet även fokusera på tjänste-
innovation.

Inför ekonomiska incitament i resurstilldelnings-
systemet för ökad samverkan mellan akademi och 
näringsliv 
För att öka möjligheten till kommersialisering av forsk-
ning måste vi säkerställa att den forskning som bedrivs 
på något vis är efterfrågad av samhället. Då krävs en 
ökad samverkan med bland annat näringslivet. Vi anser 
att ekonomiska incitament till samverkan måste skapas 
på lärosätesnivå. De fasta statliga forskningsmedlen 
fördelas idag efter två kriterier: två bibliometriska in-
dikatorer, samt mängden erhållna externa forsknings-
anslag. Vi saknar ett fördelningskriterium som premie-
rar nyttiggörande av forskningsresultat. Därför föreslår 
vi inrättande av en indikator för resurstilldelning som 
premierar samverkan med näringsliv och också om-
givande samhälle i bredare mening.

I princip bör alla forskningsfinansierande myndig-
heter ges i uppdrag att utveckla samverkansprogram 
inom ramen för sin verksamhet; även om flera redan 
har sådana program har de inte alltid prioritet inom 
organisationen eller tillräcklig ekonomisk volym. Vi 
föreslår ett ökat ekonomiskt stöd riktat till dessa sam-
verkansprogram. 

För ytterligare detaljer kring förslaget om inrättande 
av samverkansindikator för resurstilldelning hänvisas 
till förslagen i det inspel Almega medverkat i under 
Svenskt Näringslivs koordinering8.

8 ”Från resurser till resultat - Förslag till nytt fokus i forskningspolitiken”, 
Svenskt näringslivs inspel till FoI-prop. har lämnats in separat. Almega har 
medverkat i utarbetandet av detta.
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B. REFORMERA SKATTESySTEMET 
FöR TjänSTESAMHäLLET OCH DEn 
GLOBALISERADE EKOnOMIn
I vår globaliserade värld konkurrerar nationerna i allt 
högre grad om arbetskraft, kapital och företag och 
framför allt det sammantagna; att bygga attraktiva mil-
jöer.	Ramverket	innefattar	skatter,	lagar	och	andra	reg-
ler. Sedan 1990/01 års skattereform har mycket hänt, 
exempelvis i form av avregleringar, EU:s utvidgning 
och utvecklingen av digital teknik. En färsk under-
sökning genomförd av Handelns utrednings institut9  
visar att genom dagens skattebas ”arbetade timmar 
hos individer och företag” så har de kunskapsintensiva 
tjänstebranscherna 10 procent högre skattebelastning 
än genomsnittet, vilket inte kan sägas ligga i linje med 
framväxandet av kunskapssamhället. Det är nu dags för 
en svensk skattereform med internationellt perspektiv, 
som stimulerar till utbildning och får företag att växa.

Svenska företag bidrar idag med 75 procent av de to-
tala FoU-investeringarna, varav en handfull storföretag 
står för merparten. De små- och medelstora företagens 
(SME) andel är endast 18 procent. För ökad tillväxt 
och stärkt svensk konkurrenskraft måste innovationer 
inom SME öka, inte minst inom tjänstesektorn. Här 
kan statliga rabatter skapa viktiga incitament. 

OECD-studier av effekter av genomförda statliga 
subventioner och skatteincitament (exempelvis direkta 
skatteavdrag) visar att företagen investerar mer av eget 
kapital och forskningshöjden blev högre, än vad som 
skulle ha varit fallet om de inte fått statligt stöd10. Inte 
heller kunde undanträngningseffekter av privata inves-
teringar iakttas. Följande förslag skulle verka i riktning 
mot ökad innovationskraft:

Öppna upp för avskrivningar av immateriella inves-
teringar, exempelvis fortbildning, mjukvara och FoU
Det borde vara en självklarhet i kunskapsekonomin 
Sverige. Immateriella investeringar är många gånger av-
görande för det företagen. Sett ur nationellt perspektiv 
kommer de immateriella investeringarna i ökande grad 
påverka produktivitetstillväxten framöver11. I synner het  
 
 

9 HUI och Almega ”Skatter och det kunskapsintensiva samhället - en studie 
av faktorskatter i Sverige 2002-2010”, maj 2011.

10 Vinnova analys VA 2007:14 Vinnovas fokus på effekter.

11 Tillväxtanalys, PM 2010:16 ”Vilken betydelse har immateriella investeringar 
för den svenska ekonomin?”.

för tjänsteföretagen är medarbetarna den främsta 
tillgången. Investeringar i intellektuellt kapital och 
kunskapsutveckling bör likställas med investeringar i 
materiella tillgångar. Skattereglerna bör utformas med 
särskilt fokus på små- och medelstora företag för att 
stärka deras innovationskraft. 

Beträffande avdrag för FoU-investeringar så har 
upplägget i det norska stimulansprogrammet Skatte-
FUNN har visat sig framgångsrikt och obyråkratiskt12. 
För SME som ännu inte har vinst att dra ex FoU-kost-
nader mot, skulle FoU-investeringar kunna ge rabatt 
på arbets givaravgiften för personer som arbetar med 
FoU-verksamhet, jmf även Nederländernas upplägg.

Satsa på innovationscheckar till små och medelstora 
företag för att initiera samverkan med akademien
Erfarenheter från länder som Danmark, Storbritannien 
och Nederländerna visar att innovationscheckarna lett 
till samverkan mellan akademi och näringsliv som an-
nars inte skulle uppkommit. I Nederländerna uppvisar 
så många som 8 av 10 företag detta resultat. Checkarna 
skapar incitament för SME att etablera samarbete med 
akademi och snabbt få tillgång till expertkunskap de 
annars skulle ha svårt att nå. 

Det system som tas fram måste fungera för tjänste-
företag. De har ofta ingen FoU-budget och därför 
skulle det vara olämpligt att dela in nivåerna med ut-
gångspunkt från företagens FoU-budget, så som det 
danska systemet. 

Det förslag som projektet ”Innovation för tillväxt” 
tagit fram anser vi vara intressant och enkelt13. Systemet 
bör utformas så att utförare kan vara både offentliga 
aktörer, som universitet och forskningsinstitutioner, 
men även andra privata FoU-utförare, exempelvis tek-
nikkonsulter. Den administrativa bördan för ansökan 
bör vara mycket liten och systemet skulle kunna säkras 
med lämplig form av auktorisation. 

Minska skattekilarna och marginaleffekterna  
i skattesystemet 
För tjänsteföretag är medarbetarna och deras kompe-

12 SkatteFUnns upplägg innebär att mindre företag (< 250 anställda) kan göra 
avdrag med 20 procent medan gränsen för större företag är 18 procent. Max 
belopp att dra av är 5,5 MnOK, men om FoU sker i samverkan med annan 
forskningsaktör, så dubbleras beloppet. www.forskningsradet.no/skattefunn.

13 Innovation för tillväxts förslag bygger på två steg. I det första steget kan företa-
get erhålla stöd på 100 000 kr utan motfinansiering, vilket borde locka särskilt de 
små företagen som är ovana vid samverkan med akademien. I det andra steget 
kan företaget erhålla 240 000 kr, men då krävs 50 procentig motfinansiering. Mer 
information på www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-tillvaxt.
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tens den viktigaste tillgången. Att beskatta kunskap och 
arbete på det sätt som görs idag är tillväxthämmande. 
Marginaleffekter i skattesystemet påverkar kunskapsför-
sörjningen till det svenska innovations systemet nega-
tivt genom att avkastningen på utbildning minskar och 
utlandsjobb blir mer attraktiva. Dessutom blir arbets-
marknaden i Sverige mindre attraktiv för högutbildad 
utländsk arbetskraft. Enligt flera utredningar, Lång-
tidsutredningen 2011, Finans politiska rådet, OECD, 
så bidrar inte värn skatten nämnvärt till statskassan, 
utan verkar snarare kontra produktivt. Värnskatten bör 
omgående avskaffas, det måste löna sig att utbilda sig. 
Resonemanget	är	analogt	med	det	som	förts	avseende	
expertskatten och som resulterat i att regeringen föreslår 
en förenkling för att fler utländska experter ska få lägre 
skatt och därmed öka incitamenten för att utländsk kva-
lificerad arbetskraft ska välja Sverige.

C. UTVECKLA MARKnADEn FöR öKAD 
TjänSTEInnOVATIOn

Utveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) att gälla 
inom fler branscher
Ge beslutsrätten till den enskilde individen så långt möj-
ligt över val av vård, skola, omsorg, och andra offentligt 
finansierade tjänster som exempelvis arbetsförmedling, 
rehabilitering, exportrådgivning och specialistsjukvård. 
Medborgarens rätt att välja är hörnstenen i modernise-
ringen av den svenska välfärden. Valfrihetssystem ger en 
stark innovationsdrivande kraft genom att det är kon-
kurrens, effektivitet och kvalitet och inte pris, som styr 
medborgarens val.

Utveckla innovationsupphandling som verktyg
Utnyttja den offentliga köpkraften för ökad innovation, 
konkurrensutsättning, förnyelse och förbättrad kvali-
tet. Använd i högre grad än i dag offentlig upphand-
ling för att stimulera innovation. Med innovations-
upphandling som verktyg kan samhälleliga utmaningar 

lösas och företagens hemmamarknad stärkas. För att 
klara koordinering, demonstrations anläggningar så 
väl som de höga kostnader som systemlösningar ofta 
kräver, så är den statliga beställarrollen avgörande. 
Utöver att avsätta resurser för att främja innovations-
upphandling bör en satsning göras på att öka myndig-
heternas kompetens på området och att garantera 
dem ekonomiskt stöd för eventuella merkostnader vid 
innovations upphandling.

Satsa på PPP-lösningar (Public-Private-Partnership) 
för att utveckla den svenska hemmamarknaden exem-
pelvis inom vård, skola omsorg. 

Stöd tjänsteexport genom riktade satsningar på 
växande tjänstebranscher 
Tjänsteexporten har ökat kraftigt det senaste decenniet 
till att 2010 svara för 30 procent av den totala exporten. 
Tjänsteexporten består till cirka 40 procent av så kall-
lade affärstjänster (exempelvis tekniska tjänster, FoU, 
merchanting och juridiska tjänster), 17 procent av resor 
och 16 procent transporter. Data- och informations-
tjänster utgör 10 procent och är den del av tjänsteex-
porten som visar starkast tillväxt under senaste år. 

Den globala expansionen av framtida exportbran-
scher inom välfärdssektorn (vård, omsorg, skola och 
utbildning) är fortfarande delvis i sin linda. Sverige har 
en gedigen kompetens inom välfärdsområdet och po-
tentialen har under flera år bedömts som stor. Genom 
att paketera och konceptifiera sina erbjudanden kan 
tjänsteföretagen öka handeln över gränserna. För att få 
igång internationaliseringen på bred front krävs accep-
tans och politiskt stöd, samordning av exportfrämjande 
verksamheter, exportfrämjande satsningar utformade 
för tjänsteverksamheters särskilda behov, samt utveck-
lande av referensobjekt/demonstratorer på hemmaplan.

Ett stort behov finns fortfarande av regelförenk-
ling samt av- och omreglering av marknader för ökad 
tjänstehandel över gränserna. EU:s tjänstedirektiv är 
i sammanhanget en viktig pusselbit. 

Vad är valfrihetssystem?

Lagen om valfrihetssystem, LOV, är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU. när kom-
muner och landsting upphandlar enligt LOU spelar ofta priset stor roll för vem som ska få möjlighet 
att leverera. Så fungerar det inte i valfrihetssystem enligt LOV. Då är priset istället bestämt på förhand 
och flertalet leverantörer konkurrerar med sina erbjudanden. Systemet driver innovation.

Det är alltså kunderna, brukarna eller patienterna som kvalitetssäkrar genom sina aktiva val. Viktigt 
är att det inom valfrihetssystemen råder konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata utförare. 
Landstingen är idag skyldiga att erbjuda valfrihetssystem inom primärvården, medan kommunerna 
kan välja om de vill införa systemet inom kommunala välfärdsområden. 

Resultatet är att det finns valfrihetssystem inom många olika välfärdsområden, men vissa endast i en 
kommun eller i ett landsting medan andra har större spridning.
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