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Forskning och innovation
Svenska Teknik&Designföretagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och
innovationsklimat i Sverige. Det har skett stora strukturella förändringar i samhället och i
näringslivet, och här hänger inte akademi och forskningsstrukturer helt med. Förändring är
svårt, gamla strukturer lever kvar, men förändring är nödvändigt för att Sverige ska klara den
internationella konkurrensen.
STRUKTUROMVANDLING I INNOVATIONSSYSTEMET

Vi behöver i grunden förändra vår syn på forsknings- och innovationssystemet. Sverige
behöver ett innovationsklimat som tar hänsyn till de strukturomvandlingar som skett, med
ökad internationalisering, specialisering och tjänstefiering. En strukturomvandling där små
och medelstora företag dominerar näringslivets expansion och jobbskapande, och där
kunskapsintensiva tjänsteföretag är nyckeln till kunskapsutvecklingen. Sverige behöver ett
helt nytt synsätt på satsningar inom forskning och innovation, och en struktur som stödjer
och främjar kunskapsutvecklingen för detta. Det krävs en omfördelning av resurser och
radikala förändringar i arbetssätt och system hos forsknings- och innovationsfrämjande
aktörer.
I grunden behöver vi se över hur det nya näringslivet kan involveras och främjas när det
gäller forskning och innovation. Det är inte små utlysningar och program som krävs, utan
radikala förändringar och uppföljning av åtgärder. Sverige har inte råd att tappa den
konkurrenskraft som ligger i helt nya aktörer och företag. Akademins forskning inom
tjänsteområdet måste stärkas markant, och stora strukturella åtgärder måste vidtas för att
få igång tillämpad forskning och innovation inom tjänsteområdet.
TJÄNSTEFORSKNINGEN VIKTIG FÖR SVERIGE

Ökade satsningar inom tjänsteforskningen efterfrågas starkt såväl från traditionella
branscher och tillverkningsindustrin som från den växande tjänstesektorn. Här blir både
omprioriteringar vad gäller forskningsmedel och hanteringen av offentlig upphandling viktiga
för att skapa kunskapsutveckling, innovation och svensk konkurrenskraft.
SVENSKA TEKNIK&DESIGNFÖRETAGEN VERKAR FÖR:



Investeringarna i tjänsteforskningen måste öka markant! Detta är ett av Sveriges
styrkeområden, men vi behöver öka investeringarna för att ligga i framkant.
Tjänsteforskningen har stor nyttiggörandepotential i alla branscher och alla sektorer.
Det krävs strukturella förändringar samt omfördelning av forskningsmedel.
Regeringen behöver peka ut en tydlig färdriktning.



Skapande av ett strategiskt innovationsområde inom tjänsteinnovation. Detta är
ett av Sveriges styrkeområden och viktigt för näringslivets fortsatta utveckling i
internationell konkurrens. Denna satsning bidrar till hela näringslivets utveckling och
värdeskapande. Och är speciellt viktig för nya branscher, för SME-företag och för den
omställning som den traditionella tillverkningsindustrin står inför.
Avdragsrätt och sänkt beskattning av FoU-investeringar. Långsiktiga FoU- och
kunskapsinvesteringar i kunskapsintensiva tjänsteföretag leder till stora
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spridningseffekter och nyttiggörande i hela näringslivet och samhället. Detta måste
främjas och understödjas. Den sänkta arbetsgivaravgiften för medarbetare som
bedriver systematisk och kvalificerad forskning måste behållas och utvecklas
(infördes 1 januari 2014 riktat mot SME och maximalt 230tkr per månad per företag).


Struktur för innovations- och forskningsfrämjande måste ses över och anpassas till
ett modernt näringsliv med ökat antal kunskapsintensiva tjänsteföretag. Förändringar
behöver ske i stödstrukturer, så att alla delar av näringslivet har tillgång till
forskningsfrämjandet och strategiska satsningar på lika villkor. Program och
stödstrukturer behöver utformas som bejakar och främjar denna utveckling.



Nya finansieringsmodeller för forsknings- och innovationsprogram, anpassat efter
vem som drar kommersiell nytta av det tänkta resultatet. Gamla synsätt vad gäller
finansiering har blivit strukturella hinder i näringslivet. De parter vars roll i ett projekt
är att bidra med kunskap, så som konsultföretag, men som inte åtnjuter resultatet i
motsvarande utsträckning, kan inte avkrävas medfinansiering. Medfinansiering bör
regleras efter vem som har den kommersiella nyttan av eller rätten till resultatet, och
därmed i enlighet med statsstödsregler.



Översyn av institutens uppdrag och hur kunskapsspridning och samverkan sker i
förhållande till de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Institut ska inte konkurrera
med den kommersiella kunskapsmarknaden utan snarare föda kunskap till dessa
aktörer. Spridning av kunskap och involvering av den kunskapsintensiva
tjänstesektorn måste vara en prioriterad fråga på institutens agenda. Osund
konkurrens måste undanröjas och undvikas.



Ökad forskarrörlighet mellan akademi och näringsliv. Forskare som jobbar i
näringslivet och skapar koppling mellan näringsliv och akademi ska premieras. Tätare
samverkan mellan akademi, kunskapsintensiva tjänsteföretag och institut måste
stärkas och premieras även den. Detta skapar ökad förståelse mellan världarna och
ökar forskningens relevans.



Fortsatt satsning på branschöverskridande program för samhällsbyggnad och
tjänsteinnovation, där fokus ska riktas mot samhällsutmaningar och värdeskapande.



Reformera expertskatten, sänk kvalifikationskrav och förenkla regelverk och
bedömningskriterier likt Danmark och riktlinjer inom OECD

ANSVARIG

Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen
Läs mer om Svenska Teknik&Designföretagens ställningstaganden på
www.std.se/stallningstaganden.
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