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Om  
Innovations-
företagen
Innovationsföretagen är en bransch 
och arbetsgivarorganisation som 
representerar innovativa företag inom 
den kunskapsintensiva tjänstesektorn. 
Små och stora arkitektkontor, teknik-
konsulter, industrikonsulter, techbolag, 
företag inom test-, inspektion och 
certifiering med flera. Vi samlar cirka 780 
medlemsföretag, som tillsammans har 
omkring 40 000 anställda.

Innovationsföretagens uppdrag är att 
skapa bästa möjliga förutsättningar 
för en världsledande arkitekt- och 
ingenjörsbransch. Det gör vi genom 
att erbjuda arbetsgivarservice och 
genom vårt påverkansarbete med 
målet att optimera förutsättningarna 
för branschens konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. Innovations-
företagen är ett av nio samverkande 
förbund inom Almega. Våra medlemmar 
är också medlemmar i Svenskt Näringsliv. 

Besök oss gärna på  
innovationsforetagen.se

Kontaktperson
Anders Persson, näringspolitisk chef  
Innovationsföretagen 
 
anders.persson@innovationsforetagen.se 
Tel  +46 70 509 69 17

http://www.innovationsforetagen.se
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Innovationsföretagens medlemmar 
– rådgivande arkitekt- och ingenjörs-
företag – är viktiga i skapandet av fram-
tidens innovativa lösningar som stärker 
Sveriges konkurrenskraft. Sverige 
rankas högt i många internationella 
undersökningar avseende innovations-
klimat. Däremot finns flera indikationer 
på att innovationer i Sverige i många fall 
är svåra att genomföra och implement- 
era, jämfört med i andra länder. Närings- 
livet har förmågan men kan ofta hindras 
av politiska och regulatoriska begräns-
ningar som försvårar omställningen till 
mer hållbara och innovativa lösningar. 
Särskilt viktig blir denna fråga mot bak- 
grund av det omfattande omställnings-
arbete som Sverige står inför i uppbygg- 
andet av ett mer effektivt, hållbart och 
motståndskraftigt samhälle.

Därför behövs en näringspolitik som  
bygger på tre grundläggande förut-
sättningar. 

1. Respekt för innovation, kunskap & 
lärande –  
där vetenskap, talang och kunskap är 
de viktigaste råvarorna

2. Flexibla regelverk och villkor för 
företagandet –  
rätt förutsättningar för sektorn och 
mindre detaljstyrning skapar ökade 
möjligheter att testa nya lösningar 
och bygga kunskap

3. Ökat fokus på innovation och  
hållbarhet i upphandling och  
investeringar –  
värdeskapande i form av kvalitet, 
hållbarhet och funktion 

Näringspolitisk 
agenda 
– Det här vill  
Innovationsföretagen
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Som företrädare för Sveriges företag inom arkitekt, 
teknikkonsult- och industrikonsult- och techsektor- 
erna är Innovationsföretagens uppdrag att skapa 
förutsättningar för en världsledande svensk arkitekt- 
och ingenjörsbransch. Medlemsföretagens arbete 
handlar om utveckling, värdeskapande och innova-
tioner som både underhåller och transformerar Sver-
iges produktionssystem och infrastruktur. Det handlar 
om ett effektivare Sverige med större värde för varje 
invest-erad krona, ett mer hållbart Sverige för att 
bland annat nå målen om nollutsläpp av växthusgaser 
och ett mer robust Sverige med ökad motståndskraft 
mot katastrofer och kriser. 

Innovationsföretagen bidrar tidigt i utvecklings- 
kurvan; vi är med och planerar samhällen och lösningar 
från början. Vi vet av erfarenhet att stora problem 
löses i samverkan mellan en rad olika aktörer inom och  
utanför vår egen medlemskrets. Vi är utvecklings- 
optimister som tror på den goda kraften i nya 
angreppssätt, i ny teknik och i nya kreativa lösningar. 
Vi arbetar gränsöverskridande och globalt med såväl 
kompetenser som tjänster. Vi är samhällsnyttiga och 

skapar lösningar som leder till en bättre vardag för alla 
människor. Genom erfarenhet, djup kunskap och ett 
holistiskt synsätt hittar vi lösningar på samhällets 
utmaningar. Innovationsföretagens arbete syftar 
därmed till att varje dag komma närmare förbundets 
vision: Tillsammans skapar vi det goda samhället 
genom innovativ design. Hos oss föds idéer som blir 
världsledande lösningar.

Innovationsföretagen driver tillsammans med sina 
medlemmar utvecklingen mot ett ännu mer innovativt 
Sverige, med förhoppningen om en näringslivspolitik 
som underlättar denna utveckling. Det handlar främst  
om att stärka Sveriges internationella konkurrens- 
kraft som kunskaps- och innovationsnation. Det  
handlar även om att ännu effektivare kunna under-
hålla och utveckla dagens infrastruktur och produkt- 
ionssystem för att samtidigt stärka Sveriges förmåga 
att ställa om till ett mer hållbart och robust samhälle. 
Sverige ska vara attraktivt som investeringsland med 
en näringspolitik som främjar ett snabbare genom-
förande av innovation och nya idéer som bidrar till en 
hållbar utveckling. 

En motor för ökad  
konkurrenskraft och  
omställning av Sverige

Våra medlemmars arbete bidrar till att  
uppnå Sveriges nationella mål

Effektivare
Ökat värde för varje krona

Hållbarare
Nollutsläpp av växthusgaser

Robustare
Ökad motståndskraft mot  
katastrofer och kriser
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Innovationsföretagens medlemmar formar framtiden. 
Våra medlemsföretag skapar framtidens byggnader, 
bostäder, städer och landsbygd. Vi skapar framtidens 
lösningar för väg, vatten, energi och transporter och 
arbetar med framtidens produktion av läkemedel, livs-
medel, telecom- och elektronik, fordon och transporter, 
stål och cellulosa. Vi utvecklar framtidens system, 
produkter och tjänster; allt kommer från Innovations-
företagens medlemmars kommande innovationer. 

Vi utlovar ett bättre framtida samhälle – ett samhälle 
som är mer effektivt, hållbart och robust. Effektivi- 
teten innebär mer välfärd per skattekrona, hållbar-
heten ett nollutsläpp av växthusgaser och robust- 
heten en ökad motståndskraft mot katastrofer och 
kriser. Förmågan att tänka nytt, att tänka om och att 
se det som ännu inte finns är kännetecknade för  
Innovationsföretagens medlemsföretag.

Innovationsföretagen har formulerat tre grundlägg- 
ande förutsättningar för en svensk näringspolitik 
som stärker möjligheten till ett mer innovativt Sverige.

Dessa utgör grunden i Innovationsföretagens över-
gripande näringspolitiska berättelse när vi adresserar 
politiker och lagstiftare på europeisk, statlig, regional 
och kommunal nivå. Vi talar även till opinionsbildare 
inom press, media, näringsliv, akademi samt bransch-, 
arbetsgivare- och fackorganisationer. 

På en mer detaljerad nivå har Innovationsföretagen 
åtta ställningstaganden om näringspolitiska för- 
ändringsområden – inom bland annat forskning och 
utveckling, utbildning, hållbarhet, inköpsprocesser, 
avtal, skatter, byggregler och vad framtidens arbetsliv 
ska innebära. Inom dessa finns över 50 förslag till nöd- 
vändiga regelverksförändringar. 

Det här vill vi åstadkomma 
med vår näringspolitik

Innovationsföretagens medlemmar är en motor  
i svensk samhällsbyggnad & industriell utveckling.

sjukhus

Arkitekter

Ingenjörs- & tech-
specialister

Framtidens
infrastruktur

Framtidens
fastigheter Framtidens

produkter
Teknik-

konsulter
Bygg &

Anläggning

Industri-
konsulter
& Tech-
företag

Forskning &
Utveckling

Byggnads-
arkitekter

Plan-
arkitekter

Inrednings-
arkitekter
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arkitekter
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utredning
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flygplatser
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Energi-
kraft
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Järnväg
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Det industriella kapitalet och industriproduktionen 
sätter alltjämt normen för utformning av regler 
och skatter i näringslivet. Men Sveriges framgång 
i den fjärde industriella revolutionen kräver att det 
intellektuella kapitalet värnas och incentiveras i lika 
hög utsträckning utifrån en förståelse av vad som 
skapar Sveriges framtida hållbara välstånd.

Framtiden bygger på det intellektuella kapitalet. 
Därför behöver politiken öka respekten för lärande 
och kunskap i utformning av lagar och regler. Kunskap 
och lärande är två sidor av samma mynt. Framtidens 
infrastruktur och industriproduktion bygger på de 
lösningar som idag finns hos ingenjörer och arkitekter. 

Därför krävs nu ett ökat fokus på det som skapar rätt 
villkor för våra medlemmar i den kunskapsintensiva 
tjänsteindustrin där talang och kunskap är den viktig- 
aste råvaran. Lagar, regler, utbildning och forsknings- 
främjande måste ge kunskaps- och industriproduktion 
samma förutsättningar. 

Skaparkraften i Sverige har varit helt avgörande för  
att bygga vårt ekonomiska välstånd. Men denna 
tankekraft och detta skapande, som utmärker 
Innovationsföretagens medlemmar, sätts idag alltför 
ofta på undantag av det politiska systemet. 

Det gör att ingenjörens och arkitektens vedermödor 
inte åtnjuter samma näringspolitiska status som den 
produktion som sedan drar nytta av landvinningarna. 
De immateriella tillgångarna, som innefattar allt som 
medarbetarna i företagen kan: forskningsresultat, 
utbildningar, avtal, licenser och samarbeten, måste 
värnas tydligare.

Sverige har ”svart bälte i att ställa om”, säger regering- 
en. Nu är det upp till bevis. De innovativa näringarna  
som uteslutande bygger på vetenskap, kunskaps-
utveckling, innovation och immateriella tillgångar 
kommer att bli en allt viktigare del i näringsmixen i takt 
med att innovationstakten ökar. För att inte strypa 
denna utveckling krävs politiska krafttag nu. 

Område 1:  
Respekt för innovation,  
kunskap och lärande

Det politiska ramverk som 
näringslivet verkar i är 
anpassat till en gammal 
logik och inte för det nya 
kunskapssamhället –  
det behöver vi ändra på!

Stärkt skydd för 
immaterialrättigheter

Låg beskattning av 
kunskapsproduktion och 
industriproduktion

Rättvisa avtalsvillkor mellan  
små och stora företag
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Låg beskattning av 
kunskapsproduktion och 
industriproduktion

Regelverken inom alla områden behöver ständigt 
moderniseras.  Men när vi inte vet hur framtiden ser  
ut måste innovativa lösningar kunna testas i verklig- 
heten innan vi sätter nya fasta spelregler. Flexiblare 
spelregler och lagstiftning är en avgörande förutsätt-
ning för att Sverige framgångsrikt ska klara av den  
transformationsfas vi nu befinner oss i. Ökad flexi- 
bilitet leder till fler möjligheter att kunna ställa om 
inom till exempel mobilitet, energi, vatten & avlopp, 
bygg-ande och livsmedelsproduktion där nya tekniska 
lösningar nu kan ge stora möjligheter att ställa om 
samhället mot ökad effektivitet, hållbarhet och 
motståndskraft.  Sverige behöver ökade möjligheter 

att testa nya effektiva, hållbara och robusta lösningar 
genom, ibland, temporära och geografiskt avgränsade 
undantag från regelverk som hindrar nya idéer och 
aktörer – så kallad ’regulatory sandboxing’. 

Genomförandet av nya innovationer riskerar att  
kvävas av allt för stelbenta regler kring de samhälls-
kritiska funktionerna för till exempel elmarknaden, 
bostadsmarknaden och transportsektorn.

Endast näringslivet, med dess förmåga att utveckla 
hållbara alternativ, kan stå för lösningen. Politiken 
skapar förutsättningarna för att näringslivets 
innovationer ska ge möjlighet till ett bättre samhälle. 

Område 2:  
Flexibla regelverk och villkor 
för företagandet

Näringslivet måste ges 
förutsättningar att  
snabbt utveckla och 
tillämpa de hållbara 
lösningar som redan finns 
– utan att gamla lagar och 
monopol står i vägen

Framtidens livsmedels- 
produktion

Framtidens bostads- 
försörjning

Framtidens energi- 
försörjning
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När det offentliga investerar och handlar upp ska 
innovation och värdeskapande stå i främsta rummet. 
Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor 
och tjänster för en betydande del av BNP, vilket får 
upphandling att bli ett avgörande instrument för att 
främja innovation och inte minst hållbarhet. Ett alltför 
kortsiktigt och snävt fokus på pris i upphandlingar och 
investeringar riskerar att cementera gamla lösningar 
och ger svaga incitament till forskning, hållbar 
omställning och innovation. Innovationsbranschens 
internationella konkurrenskraft beror i sin tur på att 
näringslivet tillsammans med det offentliga investerar 
i innovativa och hållbara lösningar. Därför måste 
värdeskapande i form av kvalitet, hållbarhet och 
funktion tillmätas ökad betydelse i offentliga inköp 
och investeringar.  

Inom utbildningsområdet krävs en samverkan mellan 
akademi och näringsliv där offentliga och privata 
investeringar behöver styras mot att främja innovativa 
lösningar och lärande. Innovationsföretagens med- 
lemmar kännetecknas av högt utbildade medarbetare 
och är ofta en viktig länk mellan akademi och 
näringsliv.  När Innovationsföretagens medlemmar 
vidarebefordrar den senaste spetskompetensen från 
högskolorna och forskningen till att tillämpas  
i näringslivet så stärks Sveriges konkurrenskraft. 

Att ytterligare stärka länken mellan akademi och 
näringsliv är ett viktigt sätt att säkerställa att Sverige  
som nation får högsta möjliga avkastning på de  
skattemedel som årligen investeras i våra högskole-
utbildningar. 

Område 3:  
Ökat fokus på innovation och 
hållbarhet i upphandling och 
investeringar

Använd offentliga 
investeringar för att 
ställa om

Strukturomvandling  
i innovationssystemet

Ökat behov av  
tjänsteforskning

Låt upphandling driva 
innovation med slutresultat  
i fokus
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Ökat behov av  
tjänsteforskning

Innovationsföretagens  
åtta ställningstaganden –  
det här vill vi!

1. Balanserade villkor
Vi vill råda bot på dagens obalans mellan 
olika avtalsparter i affärsrelationer.

5. Modernt skattesystem
Vi vill ha ett skattesystem som inte missgynnar 
den kunskapsintensiva tjänstesektorn. 
Samverkan, innovation och kompetens- 
investeringar måste främjas.

2. Forskning & innovation
Vi vill främja ett aktivt och värdeskapande 
forsknings- och innovationsklimat i Sverige.

6. Grön omställning 
Vi vill stärka incitamenten för att välja de  
mest hållbara och konkurrenskraftiga  
lösningarna.

3.  Högre utbildning
Vi vill stärka samverkan mellan näringsliv 
och akademi och öka möjligheterna till 
livslångt lärande.

7. Förenklade regelverk 
Vi vill ha ett modernt, holistiskt och framåt-
blickande regelverk med färre och mer 
välriktade föreskrifter som öppnar upp för 
innovation och nya lösningar.

4. Offentlig upphandling
Vi vill att upphandlingen sker med  
ökat fokus på kvalitet och hållbarhet  
i slutprodukt.

8. Framtidens arbetsliv
Vi vill att framtidens värdeskapande arbets- 
liv ska baseras på förtroende och flexibla 
dialoger mellan företag och medarbetare.

Våra medlemsföretag utgör en innovations-
motor för Sverige och är nyckelaktörer inom  
samhällsbyggande, industri och näringslivets  
utveckling. Att företagen har goda förut-
sättningar att utveckla sin verksamhet är  
därför av högsta vikt för svensk konkurrens-
kraft och en hållbar samhällsutveckling. Ett  
av de uppdrag som Innovationsföretagen  
har är att vara en tydlig röst och bedriva när-
ingspolitiskt arbete i frågor som berör villkor  
för våra medlemmar. Våra ställningstaganden 
är inte bara viktiga för hela näringslivet utan 
även för svensk konkurrenskraft. 

Innovationsföretagens arbete handlar om 
att informera, förmedla fakta och föra 
dialog med politiska beslutsfattare och 
myndigheter på olika nivåer. I dialogen med 
politiker och myndigheter är det viktigt att 
lyfta fram och belysa den kunskap och det 
värdeskapande som Innovationsföretagens 
(eller våra) medlemmar bidrar med till det 
hållbara samhället – För att tillsammans 
förändra och utveckla vårt samhälle till det 
bättre. Det är vårt löfte till politiken.

Läs mer om våra ställningstaganden på 
innovationsforetagen.se/stallningstaganden

9 Innovationsföretagen

Näringspolitisk agenda

https://www.innovationsforetagen.se/stallningstaganden/


Näringspolitisk agenda

N
ov

em
be

r 2
02

1


