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Förord 

Med denna rapport ger sig Tillväxtanalys in i frågor om innovation och då med särskilt 
fokus på tjänsteinnovation och tjänstesektorns roll i den moderna ekonomin. Tjänsternas 
roll är påtaglig för tillväxt, produktivitet, förädlingsvärde och sysselsättning. Dess roll är 
också ökande inom internationell handel. För investeringsnivån i ekonomin spelar tjäns-
terna en överraskande stor roll. Framtidens innovationer och produktivitetsutveckling 
kommer inte av sig själv. Så kallade immateriella investeringar spelar en nyckelroll inom 
både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.  

Med rapporten vill Tillväxtanalys på sikt bidra till utformningen av en politik för ökad 
innovation. I detta skede pekar vi ut några mycket centrala områden som fungerar som 
drivkrafter för förnyelse och omstrukturering av ekonomin. Klart står att produktutveck-
lingen (både varor och tjänster) är nyckeln till framtida framgångar för svenskt näringsliv 
och att det inte alltid är särskilt relevant att skilja tjänster från tillverkning. En annan 
slutsats är att produktivitet på medellång och längre sikt sker genom utveckling av 
affärsmodeller, vilket innebär att innovationernas källor är många och inte kan inskränkas 
till att enbart handla om FoU-investeringar.  

Förhoppningen är att kunna fylla ut de kunskapsluckor som finns, samt att hitta bättre indi-
katorer för att följa utvecklingen framöver. Med fortsatt fokus på innovationsfrågorna och 
drivkrafterna bakom tar sig Tillväxtanalys nu an frågor centrala för tillväxten och för 
omvandlingen av den svenska ekonomin under tryck av konkurrens utomlands och på 
hemmaplan. 

Upplägget har varit brett multidisciplinärt och inkluderat studier av produktivitetstillväxten 
där tjänstesektorn särskilt belysts. De immateriella investeringarnas roll för 
produktivitetstillväxten har också analyserats, liksom tjänsternas roll i internationell 
handel. Fallstudier av enskilda företag och en mängd intervjuer med enskilda nyckel-
spelare i företag har också genomförts. Ett antal delrapporter publiceras som bilagor till 
den sammanfattande huvudrapporten i form av arbetsrapporter.  

De som bidragit med underlag har varit professor Magnus Lindmark, Institutionen för 
Ekonomisk Historia vid Umeå Universitet, tillsammans med fil. kand. Gunnar Brandén 
och fil. dr Ulf Sandqvist; Harald Edquist, verksam på Institutet för Näringslivsforskning 
(IFN) i Stockholm; fil. dr Anette Hallin i samarbete med, tekn. dr Anna Jerbrant, professor 
Mats Engwall, forskningsledare samt civ. ing. Charlotta Linse, doktorand, alla verksamma 
på Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation, KTH, Stockholm.  

Bland Tillväxtanalys egna analytiker har Lars Bager-Sjögren, Pär Hansson, Kent Eliasson 
och Markus Lindvert alla bidragit med underlag, samt Stig Berglund som varit 
projektanställd under en tid av projektet.  

Rapporten har utarbetats av Enrico Deiaco och Anders Östhol. Projektledare har Anders 
Östhol varit. 

 

Östersund, december 2010 

 
Dan Hjalmarsson 
Generaldirektör
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Sammanfattning 

Tillväxtpolitiken i Sverige och i de flesta andra länder har sin grund i beskrivningar och 
kunskaper om hur tillverkande företag agerar på mer eller mindre fungerande marknader 
och hur goda förutsättningar på dessa marknader kan skapas genom tillväxtpolitiska insat-
ser. Detta perspektiv är fortfarande centralt inom tillväxtpolitiken. Men det blir allt tydli-
gare – som en följd av de senaste decenniernas mycket genomgripande förändringar i 
företagens verklighet – att analysen måste kompletteras med förbättrade kunskaper om 
tjänsteföretagens roll i samhällsekonomin.  

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtanalys att ta fram ny kunskap och kompletterande stati-
stik om tjänstesektorn. Av uppdraget från Regeringen framgår att det behövs en ökad förstå-
else för ”hur tillväxt uppstår i en tjänstebaserad ekonomi och vilken roll tjänsteinnovation 
respektive innovation i tjänstesektorn spelar i detta sammanhang”. Föreliggande rapport 
bygger på en serie nya underlagsrapporter och arbetsmaterial som publiceras separat vid 
Tillväxtanalys. Syftet är dels att sammanfatta ett antal centrala observationer från de olika 
rapporterna, dels att diskutera vilka konsekvenser detta har för de kunskapsunderlag som 
tillväxtpolitiken bör ha för att bättre kunna främja det svenska näringslivets utveckling.  

De viktigaste observationerna sammanfattas nedan och ligger till grund för de 
tillväxtpolitiska slutsatser som presenteras närmare i det avslutande kapitlet 6. 

• Tjänsterna har gett de största bidragen till produktivitetsutvecklingen i Sverige för 
perioden 1994-2009. 

• Det är producenttjänsterna som svarat för det största bidraget till produktivitetstill-
växten. Även förmedlingstjänster, främst parti och detaljhandel, har bidragit mycket 
till produktivitetstillväxten. 

• De s.k. kunskapsintensiva företagstjänsterna (KIBS) har stadigt ökat sin syssel-
sättningsandel samtidigt som dess produktivitetsnivå och tillväxt legat över 
genomsnittet för ekonomin som helhet. Bidraget till arbetsproduktivitetstillväxten är 
ansenligt. Tjänsteexporten har vuxit snabbare än varuhandeln under de senaste 15 åren. 

• Den svenska världsmarknadsandelen för tjänster har ökat kraftigt sedan slutet av 1990-
talet. 

• Antalet anställda som är eller potentiellt är exponerade för internationell handel är 
större inom tjänstesektorn än inom industrin. 

• Sysselsättningen i den exponerade tjänstesektorn har under de senaste 15 åren ökat 
medan den minskat i tillverkningsindustrin. 

• Tjänsteinsatserna i produktionen av varor är betydande och tjänsteinnehållet i 
varuexporten ökar med stigande inkomstnivå i ett land. 

• Tjänsteföretag som exporterar är mer produktiva än företag som inte exporterar. 

• Produktiviteten är störst i företag som både exporterar varor och tjänster. 

• Investeringar i immateriella tillgångar blir allt viktigare för produktivitetsutveckling i 
såväl tillverkande företag som tjänsteföretag, där mjukvara, design, varumärke, vida-
reutbildning och organisationsförändringar tillsammans med FoU bidrar mycket till 
produktivitetstillväxten. 
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• Tjänsteinnovationer skiljer sig förvisso från innovationer i tillverkningsindustrin men 
när många tjänsteinnovationer numera kan kodas, förpackas och distribueras med hjälp 
av informationsteknik kan tjänster standardiseras och produktifieras på liknande sätt 
som i tillverkningsindustrin vilket skapar stora produktivitetseffekter även inom tjäns-
tesektorn. 

Den bärande tesen i rapporten är att en konkurrenskraftig tjänste- och industrisektor allt-
mer byggs i samspel. Innovation i tjänsteföretag och tjänsteföretagens roll för innovation 
och förnyelse i näringslivet visas i rapporten vara viktig för hela det svenska näringslivets 
konkurrensförmåga. Observationerna i rapporten ger ett starkt stöd för att se utvecklingen 
av hela näringslivet i ett systemperspektiv som går över teknologiska, organisatoriska och 
geografiska gränser. 

De empiriska observationerna pekar på att kopplingarna mellan tjänster och tillverkning 
tycks ha förstärkts på senare år. Det ömsediga beroendet mellan sektorerna har ökat vilket 
haft stor betydelse för den internationellt snabba svenska produktivitetstillväxten och 
exportförmågan. 

Det finns ett betydande utrymme för global expansion på växande marknader för tjänster. 
När spelplanen blir global även för många tjänsteföretag kommer deras konkurrenskraft att 
bestämmas av vilken position de har i de globala värdekedjorna och innovationsnätverken. 
Precis som i tillverkningsindustrin kommer tjänsteföretag då att i allt större utsträckning 
lokalisera sin verksamhet till platser där det är mest fördelaktigt att bedriva produktion och 
utveckling. 

Tjänsternas ökade betydelse medför att det fortfarande finns ett stort behov av regelför-
enkling och omreglering för att underlätta för en innovativ interaktion mellan tjänsteföre-
tag och andra företag. EU:s tjänstedirektiv är därför en viktig pusselbit i omregleringen av 
tjänstesektorn.  

Den förbättrade informationstekniska utvecklingen driver på dynamiken när tjänster kan 
kodas, förpackas och distribueras blixtsnabbt över stora geografiska avstånd. Tjänsteföre-
tagen släpper verksamhet till underleverantörer, ökar systemleveransen in i kundens tidigare 
verksamhet, utvecklar plattformar etc. med resultatet att outsourcing ökar, nya strategier för 
värdeskapande utvecklas, inte minst i globala värdekedjor och innovationsnätverk. En 
slutsats är att denna digitala infrastruktur inte är ”färdigbyggd”. Det finns fortfarande behov 
av att underlätta för utvecklingen och användandet av IT. Tillväxtanalys visade exempelvis 
under hösten 2010 att stora delar av Sverige och många små företag saknar en säker 
internetuppkoppling.  

En fortsatt viktig utgångspunkt för att främja tillväxt- och omvandlingsdynamiken i dagens 
svenska näringsliv är att fördjupa förståelsen av samspelet mellan tjänste- och tillverk-
ningsföretagens innovativa verksamhet. Insikten om detta är viktig utgångspunkt för en 
effektiv svensk tillväxtpolitik. 
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Summary 

Growth policy in Sweden and in most other countries is based on descriptions and know-
ledge of how manufacturing companies are acting on markets of varying efficiency and 
how strong conditions can be created through growth policy measures on these markets. 
This perspective is still crucial to growth policy. However it is increasingly becoming 
clearer - as a result of the extensive changes in corporate reality over the recent decades - 
that the analysis must be supplemented by improved knowledge of the role of service 
companies in the national economy. 

The Government has commissioned The Swedish Agency for Growth Policy Analysis 
(Growth Analysis) to collate new knowledge and additional statistics on the service sector. 
The commission from the Government illustrates that there is a need for greater under-
standing of "how growth occurs in a service-based economy and the role service innova-
tion and innovation in the service sector plays in this context". This report is based on a 
new series of supporting reports and work material which is published separately by 
Growth Analysis. The purpose of this is to summarize the key observations from the vari-
ous reports and to discuss the consequences of this for the knowledge base which growth 
policy should possess in order to promote the development of trade and industry in a more 
efficient manner.  

The main observations are summarized below and form the basis of the economic policy 
conclusions presented in chapter 6, the final chapter.  

• The service sector has provided the largest contribution to productivity development in 
Sweden during the period 1994-2009. 

• Producer services accounts for the largest contribution to productivity growth as well 
as wholesale and retail. 

• The Knowledge Intensive Business Service (KIBS) sector has persistently increased its 
share of employment. Also its level of productivity and growth is above average for 
the total economy. KIBS contribution to labour productivity growth is considerable. 
Within the producer services sector its contribution makes up the lion share of the 
increase in labour productivity growth. 

• Service exports have grown faster than commodity trading over the past fifteen years.  

• The Swedish world market share of services has risen sharply since the late 1990s. 

• The number of employees who are, or are potentially, exposed to international trade is 
larger in the service sector than industry.  

• Employment within the exposed service sector has increased over the past 15 years 
while it has declined within the manufacturing industry. 

• Service activities in the production of goods are significant and the service content of 
export goods is increasing in line with rising income levels in a country.  

• Service companies which export are more productive than companies who do not 
engage in export activities. 

• Productivity is highest in companies which export both goods and services. 
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• Investments in intangible assets are becoming increasingly important for productivity 
development in both manufacturing companies and service companies, where soft-
ware, design, branding, further training and organizational changes along with R&D 
contribute significantly to productivity growth. 

• Service innovations are with no doubt different from innovations in the manufacturing 
industry, but as many service innovations can now be coded, packaged and distributed 
by using information technology, services can be standardized and converted into 
products in a similar manner as within the manufacturing industry, which also creates 
considerable productivity effects within the service sector. 

The key thesis of the report is that a competitive service and industrial sector are 
simultaneously developing at an increasing pace. The report illustrates that innovation in 
service companies and the role service companies play in terms of innovation and 
regeneration within trade and industry are important for the competitiveness of the entire 
Swedish trade and industrial sector. Thus, the observations in the report provide strong 
support for developing the entire trade and industrial sector from a system perspective 
which crosses technological, organizational and geographic boundaries. 

The empirical observations suggest that the link between services and manufacturing 
appears to have strengthened in recent years, the mutual dependence between sectors has 
increased, which has been of significant importance for the rapid international Swedish 
productivity growth and export capacity. 

There is significant potential for global expansion in growing markets for services. When 
the playing field for many service companies also becomes global their competitiveness 
will be determined based on the position they hold in global value chains and innovation 
networks. Similar to the manufacturing industry, service companies will then locate their 
operations to a larger extent in regions where it is most beneficial to engage in production 
and development. 

The increasing significance of services means that there is still a large need for 
simplification of rules and re-regulation in order to facilitate an innovative interaction 
between service companies and other companies. The EU Services Directive is an 
important part of the deregulation of the services sector.  

Improved information technology is driving dynamics in an age when services can be 
coded, packaged and distributed instantly across large geographical distances. Service 
companies offload activities to subcontractors, increase system supplies into the customer's 
previous activities, developing platforms, etc., trends resulting in increased outsourcing 
and the development of new strategies for value creation, not least in global value chains 
and innovation networks. One conclusion is that this digital infrastructure is not yet 
"complete". There is still a need to facilitate the development and use of IT. For example, 
in the autumn of 2010 Growth Analysis revealed that large parts of Sweden and many 
small businesses lack a secure internet connection.  

A prerequisite for promoting continued growth and transformation dynamics of the current 
Swedish trade and industry sector is to deepen the understanding of the interaction between 
the innovative activities of service and manufacturing companies. Awareness of this is an 
important starting point for Swedish growth policy. 

 

 



TJÄNSTERNAS BETYDELSE FÖR TILLVÄXT OCH OMVANDLING I SVENSK EKONOMI 

11 

1 Inledning 

“Innovation is not something mysterious. Innovation is simply the accomplishing of the 
tasks of the economy by other means”. (W. Brian Arthur, 2009)1

Tillväxtpolitiken i Sverige och i de flesta andra länder har sin grund i beskrivningar och 
kunskaper om hur tillverkande företag agerar på mer eller mindre fungerande marknader 
och hur goda förutsättningarna på dessa marknader kan skapas genom tillväxtpolitiska 
insatser. Detta perspektiv är fortfarande centralt inom tillväxtpolitiken. Men det blir allt 
tydligare – till följd av de senaste decenniernas mycket genomgripande förändringar i före-
tagens verklighet – att analysen måste kompletteras med förbättrade kunskaper om tjänste-
företagens roll i samhällsekonomin. 

 

Trots att tjänster dominerat sysselsättningen i Sverige sedan början av 60-talet är det ett 
område som varit påfallande anonymt till sin karaktär och kunskapen om dess utveckling 
samt bidrag till den ekonomiska utvecklingen har i viss mån varit både försummad och 
omstridd, även om forskning kring tjänster och produktion av statistik om tjänsternas 
utveckling och betydelse förbättrats under senare år. Regeringens strategi för ökad 
tjänsteinnovation utgör ett viktig avstamp.2

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtanalys att ta fram ny kunskap och kompletterande 
statistik om tjänstesektorn. Av uppdraget från Regeringen framgår att det behövs en ökad 
förståelse för ”hur tillväxt uppstår i en tjänstebaserad ekonomi och vilken roll tjänsteinno-
vation respektive innovation i tjänstesektorn spelar i detta sammanhang”.

 

3

Föreliggande rapport bygger på en serie nya underlagsrapporter och arbetsmaterial som 
publiceras separat av Tillväxtanalys (se box nedan). I Appendix 2 diskuteras befintliga 
politiknära tjänsteindikatorer och var de finns. Syftet här är dels att sammanfatta ett antal 
centrala observationer från de olika rapporterna, dels att diskutera vilka konsekvenser detta 
har för det kunskapsunderlag som tillväxtpolitiken bör ha för att bättre kunna främja 
näringslivets utveckling.  

 En övergripande 
fråga som analyserats i projektet är hur omvandlingen i tjänstesektorns företag bäst kan 
beskrivas så här i början av ett nytt årtionde på 2000-talet och vilka effekter detta har på 
innovation, produktivitet och export av tjänster. 

                                                 
1 Arthur, W. B. The Nature of Technology: What it is and how it evolves, Free Press 2009, s 164. 
2 Regeringskansliet, Näringsdepartementet, En strategi för ökad tjänsteinnovation, Promemoria 
2010-07-08. 
3 Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv, 
Regeringsbeslut 2009-12-21. 
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1.1 Tjänstesamhället - några utgångspunkter och definitioner 
Omkring 1962 blev tjänstesektorn större än tillverkningsindustrin mätt som andel av sys-
selsättningen.4 Därefter har sysselsättningen i sektorn fortsatt att växa och idag arbetar 
majoriteten i företag och organisationer inom tjänstesektorn. Mellan 70 till 80 procent av 
de yrkesverksamma i Sverige idag arbetar med någon form av tjänster.5

Denna omvandling av näringslivet har varit föremål för en hel del tillväxtpolitiska diskus-
sioner: Är utvecklingen bara en produkt av att verksamheter som förut bedrivits i stora 
tillverkningsföretag, knoppats av och uppstått i nya företag som istället definieras som 
tjänsteföretag? Kan små öppna ekonomier som den svenska leva på en tjänstesektor som 
antas ha en begränsad förmåga till hög produktivitetsutveckling och exportförmåga? 
Kommer radikala innovationer med genomgripande ekonomiska konsekvenser, som 
exempelvis lasern eller penicillinet, att kunna tas fram av tjänsteföretag? Frågorna är fun-
damentala för en fortsatt gynnsam svensk ekonomisk utveckling och en första fråga som 
inställer sig är hur tjänster och tjänsteinnovationer egentligen kan definieras?   

 

Box 1 Projektets underlagsrapporter 
1 Tjänstesektorns storlek – Sysselsättning, produktivitet, förädlingsvärde, andel av BNP, 

andel av export med särskilt fokus på KIBS, Working paper/PM 2010:14 

2 Svensk tjänstehandel – omfattning, utveckling och betydelse, Working paper/PM 
2010:15 

3 Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska ekonomin?, Working 
paper/PM 2010:16 

4 Ledning för innovation i tjänsteföretag, Working paper/PM 2010:17 

* Dessutom finns material för ytterligare fördjupningar framöver från underlag beträffande 
indikatorer och intervjuer med ledande personer i företag som Tillväxtanalys kommer att 
gå vidare med. 

Rapporterna kan laddas ned på: www.tillvaxtanalys.se 

Tjänster har egenskaper som skiljer dem från varor och som inverkar på möjligheterna att 
handla dessa internationellt. Tjänster är svåra att ta på (intangibility). De brukar ibland 
beskrivas som produkter som inte går att tappa på foten. Det betyder att de är svåra att 
hålla kontroll på, mäta och beskatta. Tjänster är vanligen svåra att lagra (nonstorability), 
vilket gör att produktion och konsumtion måste ske på samma ställe och vid samma tid-
punkt. Dessutom är tjänster många gånger icke-standardiserade och skräddarsydda för 
konsumentens behov (heterogeneity). Graden av produktdifferentiering är därför bety-
dande bland tjänster. Slutligen sker produktionen i många fall med en betydande insats 
från den som efterfrågar tjänsten (joint production). Konsumenten deltar i produktionspro-
cessen genom att bidra med väsentlig information och återkoppling, vilket delvis är avgö-
rande för producentens effektivitet och produktivitet.  

                                                 
4 Schön, L. En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel, SNS 
förlag, 2000. 
5 Blomgren, H (red.), Så jobbar Sverige: Kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige, 
Studentlitteratur, 2008.  
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Att bättre kunna mäta och följa tjänsternas svårfångade natur har därför varit en stående 
statistisk och analytisk utmaning. Det är numera välkänt att särskilt tjänsteföretagandet ofta 
har felaktiga klassificeringsgrunder.6

• Förmedlingstjänster, (parti- och detaljhandel, transport, post- och telekommunikation, 
service till transportföretag, flygbolag, rederier), SNI 50-52, SNI 60-64 

 När företag i tjänstesektorn blir allt mer specialiserad 
och splittras upp i allt fler nischade företag blir det besvärligare att enkelt definiera och 
fånga upp dem i klara statistiska klassificeringar. Med detta som bakgrund kommer tjäns-
tesektorn att analyseras i följande statistiska kategorier:  

• Producenttjänster (forskningsföretag, företagsservice, kreditinstitut och försäkring, 
datakonsulter, och servicebyråer samt uthyrningsfirmor), SNI 65-67, SNI 71-74 

• Privata personliga tjänster (hotell och restaurang, andra samhälleliga och personliga 
tjänster, utbildning, hälso- och sjukvårdsföretag), SNI 55, SNI 80-85, SNI 90-95 

• Kapitaltjänster (övrig fastighetsförvaltning), SNI 70, (ej 70.2)7

Producenttjänsterna har bedömts som särskilt intressanta i samband med tjänsteinnovationer. 
Föreställningen är att ju mer kunskapsintensiva tjänsterna är, desto större roll har de för 
kunskapsspridning, produkt- och tjänsteutveckling genom outsourcing – och därmed för 
tjänsteinnovation. Angreppssättet för med sig att det blir stor tyngdpunkt på B2B (Business 
to Business) något som inte gäller för de andra sektorerna där förmedlingstjänster, privata 
personliga tjänster eller kapitaltjänster i högre grad handlar om produktion till slutkund.  

  

Ett annat ställningstagande har varit att inte ta med den offentliga sektorn då det är erkänt 
svårt att mäta produktiviteten i sektorn och den därför brukar sättas till noll. Invändningen 
är självklart att den offentliga sektorn är mycket dominerande inom sektorn personliga 
tjänster och därför borde vara med i analysen. Mätproblem har fått fälla avgörandet i upp-
draget, men det bör noteras att Tillväxtanalys arbetar i ett särskilt regeringsuppdrag med att 
mäta och följa mångfald i utbudet och entreprenörskap i vård och omsorgssektorn.  

Forskningen om vad som egentligen kännetecknar tjänsteinnovationer har varit intensiv. 
Efter att forskare och statistiker länge sökt efter en passande och precis beskrivning av 
tjänster har exempelvis OECD numera landat i en definition av innovation som inkluderar 
både innovationer av varor och tjänster.8 Gränsen mellan en innovativ vara eller en innova-
tiv tjänst har således suddats ut i de statistiska definitioner som används för att mäta och 
följa tillverkningsindustrins och tjänstesektorns innovativa verksamhet på internationell 
nivå – en utgångspunkt och syn som även stöds av hur företagen i respektive sektor själva 
ser och beskriver sin innovationsverksamhet.9

I OECD:s definition från den så kallade Oslo-manualen defininieras innovationer som: An 
innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or 
service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business 
practices, workplace organisation or external relations.

  

10

                                                 
6 Detta beskrivs närmare i underlagsrapporten Tillväxtanalys 2010:14. 

 I rapporten föreslås inte någon 
ny definition av tjänsteinnovationer. Däremot problematiseras och diskuteras hur 
innovationer kan beskrivas, analyseras och utvecklas i tjänsteintensiva företag, hur 

7 Enligt SNI-koderna 2002. 
8 Se OECD, Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 2005, s. 46. 
9 Lagergren, F. och Thorstensson, G. Med utsikt över framtidens näringsliv: yngre ledares tankar 
om näringslivet, idag och imorgon, IVA-M372, 2007.  
10 OECD, Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 2005, s. 46. 
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innovativa tjänsteprocesser kan organiseras och hur organisatoriska innovationer och andra 
mjuka faktorer som behövs för att ta fram såväl tjänste- som produktinnovationer kan 
analyseras.11

Med dessa utgångspunkter kan analyserna av tjänstesektorns utveckling delas in i två olika 
teman: Dels en analys av tjänsteinnovation för att utveckla nya tjänster för att tillgodose 
nya behov i mer välbärgade ekonomier, dels en analys av hur specialisering och stordrift – 
uppdelningen av produktionen – påverkar utvecklingen av (tjänste-) marknaden. Dessa 
både inriktningar – ekonomiska möjligheter att konsumera tjänster och tjänstefieringen av 
produktionen – är centrala för förståelsen av tjänstesektorns utveckling och hänger, som 
diskuteras mer i kapitel 

  

2, också samman. Tillväxtanalys väljer dock att i denna rapport 
lägga tonvikten vid tjänstesektorns utveckling som en följd av specialisering och 
uppdelning av produktionen för att uppnå olika typer av bredd- och stordriftsfördelar.  

En annan grundläggande utgångspunkt för analysen är att tjänstesektorn och den tillver-
kande sektorn inte kan ses isolerade från varandra. Produktionen av tjänster är definitions-
mässigt en fråga om utveckling i samspel mellan andra, olika företag eller individer. I rap-
porten diskuteras löpande hur tjänster blir produkter och produkter blir tjänster i interaktiva 
processer. En beskrivning av tjänstesektorns storlek och utveckling samt roll för tillväxten 
måste därför vila på kunskap om dessa olika företags olika roller på dynamiska marknader. 
Det blir därmed viktigt att beskriva hur företagen utvecklats och de olika funktioner tjäns-
teföretagen har i en dynamisk ekonomi. 

På goda grunder pågår sedan ett antal år, inom och utom Sverige, olika diskussioner om 
hur nya beskrivningar av näringslivet egentligen borde se ut. Gamla begrepp och 
indelningar fungerar inte lika bra som tidigare, nya och kompletterande beskrivningar kan 
behövas. Syftet med de olika kapitlen är att presentera ny kunskap och data för att 
nyansera och komplettera beskrivningarna av tjänsteföretagandet och dess samspel med 
tillverkningsindustrin.  

Rapporten har lagts upp på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs ett antal faktorer som påverkat 
förutsättningarna att producera värden i såväl tjänsteföretag som tillverkande företag. I 
kapitel 3 presenteras nya data på tjänstesektorns produktivitetsutveckling och i kapitel 4 
tjänstesektorns exportförmåga. I kapitel 5 beskrivs mot bakgrund av ett antal fallstudier hur 
framförallt producenttjänsteföretagens innovationsprocesser kan beskrivas. I det 
avslutande kapitlet 6 diskuteras några konsekvenser för ”kunskap om statistik och tjänster” 
enligt regleringsbrevsuppdraget och vilka tillväxtpolitiska utmaningar som finns för att 
främja tjänstesektorns fortsatta utveckling och omvandling. 

                                                 
11 Rapporten utgör i denna bemärkelse en fortsättning på ITPS rapport från 2009 som ställer frågor 
om behovet av en politik för tjänster, Modig, Sara och Kolmodin, Anne, En innovationspolitik för 
tjänster? Med exempel på drivkrafter och instrument i USA, ITPS, A2009:007. 
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2 Tjänsteproduktionens roll för 
konkurrensförmågan i globala värdekedjor 

I takt med att ekonomier utvecklas och levnadsstandarden ökar ges också ett större 
utrymme för produktion och konsumtion av tjänster. Ökade ekonomiska resurserna ger 
vidgade produktionsmöjligheter inom områden som sjukvård, utbildning, omsorg, privata 
personliga tjänster, parti- och detaljhandel, post- och telekommunikationer och transporter. 
I den meningen sker en utveckling där efterfrågan på och produktionen av primära varor 
kompletteras med en ökad efterfrågan på och produktion av tjänster. Tjänstesektorn har 
dominerat sysselsättningen sedan inledningen av 60-talet och som Figur 2.1 visar har sek-
torn fortsatt att växa sedan 1993 jämfört med varuproduktionen. Här kan flera grund-
läggande inhemska och globala trender identifieras som påverkat tjänstesektorns utveck-
ling och struktur. 
Figur 2.1 Arbetade timmar efter ekonomins huvudsektorer 1993-2009 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14.  

2.1 Minskade transaktionskostnader möjliggör specialisering 
och stordrift 

Parallellt med förskjutningen mot en mer ”avancerad konsumtion/produktion” pågår en 
(struktur-) omvandling när det gäller själva sättet att producera varor och tjänster. Detta är 
en grundläggande förändringsprocess som redan observerades av Adam Smith (1776) då 
han beskrev tendensen till specialisering och stordrift i företag på marknader. Företag – 
och ofta stora företag – har tagit hand om betydande delar av produktionen. Kunskapen om 
varför produktion ibland sker i företag och ibland på marknaden har utvecklats av Roland 
Coase i artikeln, The Theory of the Firm (1937).12 Det Coase och senare ekonomer som 
Oliver Williamson (1975) förklarat är att det ofta är ”billigare” att samordna produktion 
inom ramen för ett företag än att köpa och sälja på marknader.13

                                                 
12 Coase, R. H., The Theory of the Firm, Economica Nov N.S, 4, 1937. 

 Coase och Williamson 
lyfter fram förekomsten av transaktionskostnader. När transaktionskostnaderna är höga 

13 Williamson, O.E., Markets and hierarchies, Free Press, 1975. 
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därför att det är svårt och dyrt att upprätta bindande avtal och osäkert om dessa hålls blir 
det ”billigare” att hantera verksamheter inom ramen för ett planerat system – ett företag. Å 
andra sidan ger specialisering och stordrift möjlighet att producera till lägre kostnader. När 
transaktionskostnaden på marknaden är låg kan det således löna sig att köpa från speciali-
serade företag med stordrift. När transaktionskostnaderna – det vill säga kostnaderna för att 
göra affärer – är höga och specialiseringsvinsterna är begränsade blir det billigare att pro-
ducera i egen regi. De grundläggande trenderna – mot en ökad efterfrågan/produktion av 
tjänster samt en ökad specialisering och stordrift – är påtaglig och driver utvecklingen mot 
en allt större och viktigare tjänstesektor (Figur 2.2). 
Figur 2.2 Förädlingsvärde i fasta priser efter näringsgren 1993-2009 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

2.2 Systemperspektivet – tjänster och tillverkning i ett 
sammanhang 

Resonemangen om transaktionskostnader och marknader ger en grund för att förklara 
utvecklingen och betydelsen av företag i allmänhet och då också varför företag som levererar 
producenttjänster växer fram. Enkelt uttryckt kan den snabba utvecklingen av tjänste-
företagen ses som en effekt av att transaktionskostnaderna i ekonomin minskat och att mark-
naderna fungerar bättre. Det som tidigare gjordes internt i företaget, som till exempel 
redovisning, marknadsundersökningar, tekniska lösningar, fastighetsskötsel och mycket 
annat, kan idag bytas på marknader. Detta innebär att de tjänsteföretag som erbjuder redo-
visningstjänster kan göra detta på ett specialiserat sätt som ger möjligheter till stordrift och 
produktivitetstillväxt. På samma sätt kan marknadsundersökningar, data- och tekniska tjäns-
ter och många andra företagstjänster skötas av specialistföretag som både kan ha stordrift och 
samtidigt i bästa fall också internationella perspektiv, en slags stordrift också i kunskapsin-
hämtning. Detta innebär att det som tidigare gjordes av företagen själva har brutits ut och 
levereras av externa företag, det man ibland även i Sverige kallar outsourcing. 

Denna ”växling” mellan produktion i egen regi och köp på tjänstemarknader är ingen ny 
företeelse utan har pågått länge. Redan i rapporten Lånad tillväxt i tjänstesektorn 
(SIND 1987:1) gjordes en noggrann genomgång av ”växlingen” mellan tillverkning och 
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tjänster.14

2.2.1 IT-revolution och av- och omregleringar förutsättningar för 
marknader 

 Tesen i rapporten är att tillväxten i tjänstesektorn i hög grad är ”lånad” från 
tillverkning och att nedgången i tillverkningsindustrin motverkas av en uppgång i andra 
sektorer. Under de senaste 20 åren har de trender som SIND och många andra diskuterade 
förstärkts vilket visas i de följande kapitlen. Det är i första hand två grundläggande 
strukturella förändringar som minskat transaktionskostnaderna och som verkat pådrivande 
på utvecklingen av en växande (producent-) tjänstenäring.  

Den första och kanske främsta anledningen är utvecklingen av nätverkssamhället.15

Den andra strukturella förändringen är de politiska framstegen som inneburit att det har blivit 
lättare att byta varor och tjänster på marknaderna. Dels handlar det om av- och omregleringar 
på inhemska marknader som underlättat ekonomiska transaktioner, dels handlar det om stora 
framsteg när det gäller de institutionella förutsättningarna för internationell handel. Här har 
Sveriges medlemskap i EU 1995 och framsteg inom WTO spelat en stor roll. 

 Denna 
har i praktiken revolutionerat möjligheterna att (sam-) arbeta mellan företag. Enligt Cas-
tells är ”nätet” så som det utvecklats de senaste 20 åren inget mindre än en teknisk revolu-
tion som öppnar helt nya möjligheter till global kommunikation i realtid. 

2.2.2 I systemperspektivet blir tjänster produkter och produkter tjänster 
I de tidigare ovan citerade analyserna av producenttjänster sågs dessa som en ”utbrytning” 
eller outsourcing från tillverkning. Det kunde ses som att (stor-) företagen valda att köpa 
vissa tjänster istället för att tillverka i egen regi. Av olika skäl bröts fastighetsförvaltning, 
städning, renhållning ut och lades i egna bolag eller köptes av andra. På samma sätt 
utvecklades exempelvis finansierings- och försäkringsbolag, där funktioner som tidigare 
var interna blev externa. Denna utveckling mot uppdelning och specialisering fortsätter 
(Figur 2.3).  
Figur 2.3 Sysselsättning efter tjänstekategori 1993-2009 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

                                                 
14 SIND 1987:1, Lånad tillväxt i tjänstesektorn, 1987. 
15 Castells, M., Nätverkssamhällets framväxt, Diadalos, 1998. 
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Det är intressant, och blir särskilt påtagligt i ett systemperspektiv, att se hur produ-
centtjänsteföretag av egen kraft (vidare-) utvecklar innovationer som appliceras eller blir 
föremål för ”insourcing” i andra företag. När producenttjänstsektorn ses som en egen sek-
tor som i interaktion med andra utvecklar nya affärserbjudanden blir ”systemet” komplett 
och ger underlag för en ökad förståelse för hur tjänsteinnovation på marknader fungerar i 
globala värdekedjor.  

Något förenklat kan ”systemet” sägas bestå av företag – tillverkande så väl som tjänstepro-
ducerande – som på olika sätt gör affärer med varandra för att nå lönsamhet och tillväxt. 
Gränsen mellan vad som ska klassas som ”tillverkande” och vad som ska klassas som 
”tjänsteproducerande” blir allt svårare att dra. När telefonaktiebolaget Ericsson går över från 
att tillverka telefoner till att hantera telekommunikation går företaget över från tillverkning 
till tjänster. När revisionsbyrån går över från att sköta redovisning till att sälja redovisnings-
paket för egenbruk går byrån över till produktion. I kapitel 5 beskrivs denna interaktion mel-
lan företag. Återigen är det frågan om att tillverkande företag blir mer tjänsteproducerande 
genom att erbjuda affärs- eller tjänsteutveckling och att tjänsteföretag blir mer av ”tillver-
kare” genom standardisering och produktifiering av sina erbjudanden. 

2.3 Tjänsteproduktionens roll för konkurrensförmågan i 
globala värdekedjor 

Utgångspunkten för analyser av näringslivet är således att den avgörande förmågan för de 
flesta företag som verkar på regionala, nationella och internationella marknader är hur 
dessa förmår agera i olika värdekedjor för att utveckla och behålla lönsamhet och hur dessa 
tillsammans formar ett lönsamt näringsliv. 

Av Tillväxtanalys statistik över in- och utgående investeringar framgår att – om man ser till 
sysselsättningen i hela näringslivet, både tillverkning och tjänster – nästan hälften av alla 
anställda antingen arbetar i utländska företag med verksamhet i Sverige eller i svenska 
företag med verksamhet i utlandet. Detta innebär att exempelvis investeringar i nya jobb i 
Sverige, i mycket hög grad bör ses i perspektivet av satsningar i verksamheter i Sverige eller 
i verksamheter utomlands, det vill säga i ett internationellt eller rent av globalt perspektiv. 

Sammanfattningsvis argumenteras för att en förståelse av tjänstesektorns storlek, 
utveckling och betydelse för tillväxten måste bygga på kunskap om såväl de tillverkande 
som tjänsteföretagens olika roller på dynamiska marknader.16

Mot denna fond av hur ekonomisk teori ser på näringslivets utveckling illustreras och 
analyseras i de följande kapitlen nya data på tjänstesektorns storlek och omfattning samt 
roll för produktivitetsutveckling, exportförmåga och utveckling av innovationer. 

 Det blir därför centralt att 
beskriva hur själva tjänsteföretagandet utvecklats och de olika funktioner tjänsteföretagen 
har i en dynamisk ekonomi. Det kräver i sin tur att den analytiska utgångspunkten måste 
vila på i systemansatser och interaktion mellan företag i globala värdekedjor.  

                                                 
16 Se även, Lind, D., En input-output-analys av svensk ekonomi, Ekonomisk Debatt 8/2010, s. 59-73. 
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3 Tjänsterna ger de största bidragen till 
produktivitetsutvecklingen i Sverige 

En växande tjänstesektor förknippades länge med låg produktivitet i klassisk nationaleko-
nomi. William Baumol17

3.1 Tjänsternas bidrag till produktiviteten 

 utgick exempelvis från en modell där de personliga tjänsterna 
dominerande tjänstesektorn vilket medförde en kostnadssjuka som hade sin grund i att 
lågproduktiva tjänstejobb betalades lika mycket som mer produktiva industrijobb utan att 
det fanns någon motsvarighet i produktivitetstillväxten, samtidigt som antalet tjänstejobb 
blev fler och fler. I kapitlet visas att Baumols antaganden inte alltid håller och när tjänster-
nas kunskapsinnehåll ökar bidrar sektorn i högre grad än tidigare till den totala produkti-
vitetstillväxten i hela ekonomin. 

Figur 3.1 visar att förädlingsvärdet ökat kraftigt i alla typer av tjänstesektorer för perioden 
1993-2009. Ökningen är speciellt snabb inom sektorerna förmedlingstjänster och produ-
centtjänster. Producenttjänsterna utmärker sig genom att förädlingsvärdet (mätt i volym) 
och sysselsättningen ökat samtidigt (se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14). Under 
perioden har också en viss ökning av förädlingsvärdet skett för de personliga tjänsterna, 
framförallt under de senaste 10 åren. 
Figur 3.1 Förädlingsvärden efter tjänstekategori 1993-2009 

 

Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

I Figur 3.2 återges produktivitetsutvecklingen för de olika tjänstesektorerna och som jämfö-
relse inkluderas även varuproduktionens utveckling. För producenttjänster var produktivi-
tetsutvecklingen svag under hela 1990-talet men från 2001 har utvecklingen varit ungefär 
densamma som i varuproduktionen. Kapitaltjänster ligger på en betydligt högre produktivi-

                                                 
17 Baumol, W. Macroeconomics of unbalanced growth, American Economic Review, vol. 57, 1967, 
s. 415-426. 
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tetsnivå än övriga tjänstesektorer (och avläses därför på den högra axeln), men har haft en 
svag produktivitetstillväxt. Även de privata personliga tjänsterna uppvisar en svag produkti-
vitetsutveckling. Av figuren framgår att produktivitetsutvecklingen inom förmedlingstjäns-
terna (som framförallt drivs parti- och detaljhandeln) följer varuproduktionen (SNI 01-45) 
relativt nära även om utvecklingen var något svagare än för varuproduktionen.  
Figur 3.2 Produktivitet efter tjänstekategori samt varuproduktionen 1993-2009 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

Bidraget till den totala arbetsproduktivitetstillväxten domineras av förmedlings- och 
producenttjänsterna (Figur 3.3). Även de personliga tjänsterna lämnar ett tydligt 
produktivitetsbidrag trots att det bara är ungefär hälften av bidraget från förmedlings- eller 
producenttjänsterna, medan kapitaltjänsternas bidrag är i det närmaste försumbart. Detta 
beror på att kategorin domineras av fastighetsförvaltning med få sysselsatta och där själva 
kapitaltjänsten boende är den mest framträdande delen av produktionen.  

Under perioden 1994-2009 gav producenttjänsterna ett totalt bidrag till 
arbetsproduktivitetstillväxten på ungefär 7,5 procent (se Figur 3.3), då med den 
begynnande nedgången under 2007 med i beräkningen. Det största bidraget kommer från 
KIBS-företag (Knowledge Intensive Business Services, SNI 71-74) som har stått för den 
absoluta huvuddelen av tillväxten inom producenttjänsterna (se Appendix 1). Det beror på 
att KIBS-företagens sysselsättningsandel har ökat samtidigt som dess produktivitetsnivå 
och produktivitetstillväxt har legat över genomsnittet för ekonomin som helhet. KIBS har 
således varit en väsentlig källa till den sammanlagda produktivitetstillväxten under 
tidsperioden (KIBS sektorn beskrivs närmare i kapitel 5).  

Även tjänstekategorin förmedlingstjänster, har bidragit mycket till produktivitetstillväxten. 
Av totalt drygt 8 procentpunkter har SNI 50-52, dvs. parti- och detaljhandel, stått för lite 
drygt två tredjedelar (se Figur 3.3). Förmedlingstjänsterna som helhet har emellertid tappat 
sysselsättningsandelar under tidsperioden och dess produktivitetsnivå har varit lägre än 
genomsnittet. Produktivitetstillväxten har dock varit jämförbar med genomsnittet i 
ekonomin.  
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SNI 50-52, parti- och detaljhandel, är den näringsgren som bidragit mest till produktivitets-
tillväxten tätt följd av SNI 73-74, forsknings- och andra företagsserviceföretag. Dessa två 
näringsgrenar är också de med flest arbetade timmar. Det har dock under tidsperioden 
utförts ungefär dubbelt så många arbetade timmar inom SNI 50-52 som inom SNI 73-74. 
Vidare överpresterar framförallt SNI 72, datakonsulter och dataservicebyråer, i termer av 
bidrag till produktivitetstillväxten. Via en kraftig produktivitetsutveckling har SNI 72 
bidragit med hela 3,2 procentpunkter (se Appendix 1) trots väldigt få antal arbetade timmar 
inom näringsgrenen år 1994.18

Figur 3.3 Tjänsternas bidrag till arbetsproduktiviteten efter kategori 1994-2009 

 Sysselsättningen kom dock att mer än fördubblas fram till 
2007. Även SNI 70, övrig fastighetsförvaltning, har bidragit mer till produktivitets-
tillväxten än vad som kan förväntas givet näringsgrenens blygsamma sysselsättnings-
utveckling och förklaras med den höga produktivitetsnivån inom sektorn. 

 

Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

Eftersom varuproduktionen haft den starkaste produktivitetstillväxten medan tjänstesektorn 
haft en snabbare sysselsättningsutveckling är det inte självklart vilken av de båda sekto-
rerna som gett det största bidraget till den totala produktivitetsutvecklingen. Men genom 
att dekomponera den totala produktivitetstillväxten i en komponent som anger hur produk-
tiviteten ändras genom rationalisering och effektivisering, en komponent som anger hur 
produktiviteten ändras när arbetskraften rör sig mellan olika näringsgrenar med olika pro-
duktivitetsnivåer och en komponent som visar hur arbetskraften rör sig mellan näringsgre-
nar med olika produktivitetstillväxt kan det totala bidraget per sektor beräknas.19

Resultatet av en sådan beräkning visas i 

  

Figur 3.4 och då framgår att den privata 
tjänsteproduktionens bidrag till den totala arbetsproduktiviteten varit större än för 
varuproduktionens. Under hela perioden mellan 1994 och 2009 beräknas arbets-
produktiviteten ha ökat med drygt 30 procent. En direkt jämförelse mellan den 
varuproducerande sektorn (SNI 01-45) och tjänstesektorn (SNI 50-95) visar att bidraget till 
arbetsproduktivitetstillväxten från den senare var runt 20 procentpunkter, medan den förra 
stod för runt 13 procentpunkter av arbetsproduktivitetsbidraget. Man kan därför med fog 

                                                 
18 Producenttjänsterna gav under tidsperioden 1995-2007 ett totalt bidrag till arbetsproduktivitets-
tillväxten på närmare 12 procentpunkter, men en reservation för variationer mellan åren måste 
göras. 
19 Detta genomförs genom en s.k. Shift Share analys. 
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hävda att den svenska ekonomin är en tjänsteekonomi inte bara mätt i sysselsättning utan 
även när man mäter bidraget till den totala produktivitetstillväxten.  
Figur 3.4 Totalt bidrag till arbetsproduktiviteten efter sektor 1994-2009 (procentenheter) 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

3.2 Sammanfattning 
De nya data och beräkningar som beskrivits ovan visar att den svenska ekonomiska tillväxten 
efter 1990-talskrisen till stor del drivits av den privata tjänsteproduktionen genom en snabb 
produktivitetstillväxt i kombination med en hög sysselsättning i sektorn. Tjänstesektorn har 
helt enkelt gett de största bidragen till den totala produktivitetstillväxten i ekonomin.  

Den snabba produktivitetstillväxten indikerar att det måste finnas starka inslag av tjänste-
företag som har en hög kunskap, kompetens och förmåga till att utveckla innovativa tjäns-
ter och inte bara en förmåga att införa traditionella arbetsproduktivitetshöjande åtgärder.20

5

 
I följande avsnitt beskrivs några viktiga delkomponenter i denna förmåga från ett 
makroperspektiv (och som i litteraturen diskuterats under begreppet intellektuellt kapital, 
se underlagsrapport, Tillväxtanalys, 2010:14) samt hur detta intellektuella kapital bidragit 
till produktivitetsutvecklingen i både tjänste- och tillverkande företag. I kapitel  
genomförs en liknande analys men med ett mikroekonomiskt perspektiv och med 
utgångspunkt från ett antal fallstudier av innovativa tjänsteföretag (se underlagsrapport, 
Tillväxtanalys 2010:17).  

                                                 
20 Det är välkänt och av praktisk erfarenhet att en hel del av produktivitetstillväxten har att göra 
med traditionella arbetsproduktivitetshöjande åtgärder. Detta kan utgöras av bättre logistik och 
produktflöden, självscanning. Dessa innovationer är kopplade till den klassiska mekanismen där 
teknik ersätter dyrt arbete (se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14). 



TJÄNSTERNAS BETYDELSE FÖR TILLVÄXT OCH OMVANDLING I SVENSK EKONOMI 

23 

3.3 Betydelsen av immateriellt kapital i tjänstesektorns 
produktivitetstillväxt 

Den svenska produktivitetsutvecklingen i näringslivet har varit bland de högsta inom 
OECD under 2000-talet. Såväl avregleringar som investeringar förklarar delvis den snabba 
utvecklingen. I en av underlagsrapporterna (Tillväxtanalys 2010:16) visas att en viktig 
komponent till den snabba produktivitetstillväxten i både tillverkning och tjänstesektorn 
har utgjorts av investeringar i s.k. immateriella tillgångar som till stor del utgörs av tjänster 
som antingen köps in eller utförs i egen regi.  

De immateriella investeringarna har hittills inte mätts av statistiska myndigheter annat än i 
undantagsfall. Sedan mitten av 2000-talet har emellertid flera nya metoder utvecklats för 
att mäta dessa investeringar och där följande komponenter anses ingå:21 1) Mjukvara och 
databaser, 2) Innovativt kapital (FoU, upphovsrätt, produktutveckling i finansbranschen, 
design och mineralprospektering), 3) Ekonomisk kompetens (varumärke, vidareutbildning 
och organisationsförändringar). För att mäta hur stora utgifterna är för de olika kategori-
erna har uppgifter samlats in från ett stort antal olika källor och den använda metoden 
beskrivs närmare i en av underlagsrapporterna. Eftersom inte alla investeringar i immateri-
ella tillgångar kan klassificeras som investeringar är det viktigt att separera kostnader för 
pågående produktion från kostnader som tas för att förbättra företagets framtida resultat.22

Utgångspunkten för analysen är att produktivitetstillväxten är kopplad till olika typer av 
insatser, förmågor, kombinationer av tekniker, affärsmodeller, kompetenser, och kunder-
bjudanden att förbättra företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det ger upphov till förny-
else genom nya inkrementella lösningar på problem i det dagliga eller genom radikala 
innovationer som har potential att omforma marknadsförutsättningarna.  

 

Figur 3.5 visar att de immateriella investeringarna är betydande i både tjänste- och tillverk-
ningsindustrin och uppgick till närmare 10 procent av BNP. I näringslivet utgjorde de 
dessutom tre fjärdedelar av de materiella investeringarna. Det framgår också att de största 
investeringarna för hela näringslivet gjordes i FoU (81 miljarder 2006) och inom mjukvara 
och databaser (63 miljarder). Men även investeringar i design, vidareutbildning, marknads-
föring och organisationsförändringar har varit betydande. 

                                                 
21 Se exempelvis, Corrado, Carol, Hulten, Charles and Sichel, Daniel, ”The Contribution of 
Intangible Investments to US Economic Growth: A Sources-of-growth Analysis”, NBER Working 
Paper 11948, Cambridge, MA, 2006; Corrado, Carol, Hulten, Charles and Sichel, Daniel, 
”Intangible Capital and U.S. Economic Growth”, Review of Income and Wealth, vol. 55, 2009, 
s. 661–685. 
22 SCB tillämpar principen att kapital ska ha en livslängd på minst ett år för att klassificeras som 
investering. 
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Figur 3.5 Immateriella och materiella investeringar i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn i Sverige år 
2006 (mrd kronor) 

 
Anm: Ser vi till de typer av investeringar som kan förmodas ligga bakom förnyelse och dess betydelse för tjänster respektive tillverkning så 
får vi följande skattning uppdelad på sektor  

Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:16. 

I Figur 3.6 jämförs fördelningen av de immateriella tillgångarna mellan tjänstesektorn och 
tillverkningsindustrin. Föga förvånande är FoU den viktigaste immateriella tillgången i till-
verkningsindustrin medan tjänstesektorn spenderar mer på mjukvara, organisationsföränd-
ringar, design, varumärke och vidareutbildning. Tjänstesektorns investeringar i FoU uppgår 
till cirka 17 miljarder kronor vilket kan jämföras med tillverkningsindustrins ca 65 miljarder.  
Figur 3.6 Investeringar i olika kategorier av immateriella tillgångar i tillverkningsindustrin respektive 
tjänstesektorn 2006 (mrd SEK) 

 

Källor: SCB (2010) och egna beräkningar 

Beräkningarna visar således att storleken och fördelningen av immateriella tillgångar är 
mycket viktiga i företagens totala investeringsvolym, såväl inom tillverkningsindustri som i 
tjänstesektorn. Man kan då fråga sig vilken betydelse de har för den totala produktivitets-
tillväxten?  

Här visar beräkningarna att investeringar i immateriellt kapital bidrog till över 30 procent 
av arbetsproduktivitetstillväxten under perioden 1995-2006 i hela näringslivet, enligt 
analysen från IFN (Tillväxtanalys 2010:16). Om investeringar i immateriella tillgångar tas 
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med i nationalräkenskaperna på samma sätt som materiella investeringar i maskiner och 
anläggningar så skulle andelen investeringar i förhållande till BNP dubbleras enligt samma 
underlagsrapport. För Sverige skulle det exempelvis för året 2005 innebära att 23 procent 
av BNP, istället för idag 12 procent, skulle räknas som investeringar. Det har inte varit 
möjligt att beräkna bidraget på en detaljerad sektornivå, framförallt för tjänstesektorn men 
investeringar i immateriella tillgångar, antingen genom köp eller via produktion av tjänster 
i egen regi, har varit mycket viktiga för produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin.  

En jämförelse med andra länder visar att investeringarna i immateriella tillgångar inom 
tillverkningsindustri respektive tjänstesektorn är ungefär lika stora i Sverige, medan det i 
Storbritannien, Nederländerna och Australien är det tjänstesektorn som står för en väsent-
ligt större del av de immateriella investeringarna (Figur 3.7).23

Figur 3.7 Immateriella investeringar i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn i fem olika länder 2000 2006 
(procent) 

 I samtliga av dessa länder 
var de immateriella investeringarna större i tjänstesektorn än i tillverkningsindustrin. Jäm-
fört med de andra länderna gjorde den svenska tillverkningsindustrin de största invester-
ingarna i immateriella tillgångar sett som andel av BNP. Framförallt är de immateriella 
investeringar stora i den brittiska tjänstesektorn. Det faktum att tjänstesektorn investerar 
mer i immateriella tillgångar i framförallt Storbritannien kan tolkas som att det borde 
finnas en potential för den svenska tjänstesektorn att öka sina immateriella investeringar.  

 
Anm: Data avser följande tidsperioder: Australien 2005–2006; Japan 2000–2005; Nederländerna 2004; Sverige 2005–2006; Storbritannien 
2005. 

3.4 Sammanfattning 
Såväl den privata tjänstesektorn som varuproduktionen har visat en betydande tillväxt 
mellan 1993-2009. Man kan med fog hävda att tillväxten efter 1990-talskrisen drivits av 
den privata tjänstesektorn, framförallt i delsektorerna förmedlings- och producenttjänster. 
En bidragande orsak till den snabba produktivitetstillväxten beror på att såväl tillverkande 
som tjänsteföretag investerat i olika typer av immateriella tillgångar som i sin tur bidragit 
till närmare 30 procent av tillväxten i näringslivet. Man kan därmed hävda att tjänstesam-
hället också är ett kunskapssamhälle. 

                                                 
23 Dessa länder jämförs, då data för immateriella investeringar har varit tillgängligt för 
tillverkningsindustrin och tjänstesektorn i dessa länder.  
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Analyserna visar även att uppdelningen mellan tillverkningsföretag och tjänsteföretag blir 
alltmer komplicerad. Bakom tillväxten i svensk ekonomi ligger ett komplext samspel och 
alltmer ömsesidigt beroende mellan tillverkande och tjänsteföretag, där kopplingarna dess-
utom tycks ha förstärkts under senare år.  

Tillverkningsindustrin har ofta kommit att ses som den enda tillväxtmotorn i den svenska 
ekonomin, men de data och beräkningar som presenterats pekar på att detta är en alltför 
förenklad bild och att en strukturomvandling där investeringar i immateriella tillgångar, 
som främst består av kunskapsintensiva tjänster, inleddes redan i början av 1990-talet och 
som sedan visade sig i statistiken i form av kraftiga produktivitetsförbättringar under 2000-
talet. I följande kapitel beskrivs detta ökade och ömsesidiga beroende mellan sektorerna 
med utgångspunkt i tjänstehandelns omfattning, utveckling och betydelse.  
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4 Tjänstehandel på en växande global marknad  

WTO har identifierat fyra olika sätt på vilka internationell handel i tjänster kan ske och 
Figur 4.1 visar den relativa betydelsen av olika sätt att bedriva handel i tjänster. Den sed-
vanliga definitionen av internationell handel där en produkt antas korsa ett lands gränser är 
en alltför restriktiv definition. Med WTO:s indelning i fyra större grupper kan emellertid 
tjänstehandelns omfattning och betydelse nyanseras. 

Mode 1: Transaktioner över gränser (cross-border supply), t.ex. när mjukvara till 
datorer skeppas från ett land till annat 

Mode 2: Konsumtion av tjänster utomlands (consumption abroad), t.ex. turism eller 
utbildning i ett annat land 

Mode 3: Kommersiell närvaro i andra länder (commercial presence), utländska 
direktinvesteringar i tjänstesektorn 

Mode 4: Temporär förflyttning av arbetskraft utomlands (presence of natural persons), 
t.ex. datakonsulter som arbetar tillfälligt hos kunder utanför hemlandet. 

Figur 4.1 Relativ betydelse av olika sätt att bedriva internationell handel i tjänster 2006 
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Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15. 

4.1 Växande utrikeshandel 
Traditionellt har handeln med tjänster ansetts vara begränsad till lokala marknader, när-
marknaden. Men det står klart att det att det går att paketera tjänster för handel över grän-
ser på ett sätt som tidigare har ifrågasatts och en slutsats är att tjänsterna i ökande grad 
håller på att bli ”handelsbara” - tradeable. För transaktioner över gränser är detta odiskuta-
belt, liksom den handel som uppstår i samband med direktinvesteringar. Att konsumenten 
kommer till producenten t.ex. genom turism utgör också en ansenlig del av tjänstehandeln 
medan den handel i tjänster som uppstår genom tillfällig flytt av personal utomlands är 
avsevärt mindre enligt statistiken.  

I Figur 4.2 framgår hur den internationella tjänstehandeln fördelar sig på export och import 
för tillverkningsföretag och tjänstesektorn för perioden 1993-2009. Exporten av varor är 
störst och har en snabb tillväxt under perioden. För tjänstehandeln ses att ökningen varit 
svagt stigande fram till 2002 för att därefter ta fart ordentligt och där Sverige blivit en net-
toexportör med en exportvolym som 2009 uppgick till över 400 miljarder kronor. Kurvorna 
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för varuhandeln ligger under hela perioden över kurvorna för tjänstehandeln både vad gäller 
import och export. År 2009 var tjänsteexportens andel 32 procent av den totala exporten av 
varor och tjänster vilket är en uppgång från andelen 1993 som då var 25 procent.24

Figur 4.2 Varu- och tjänstehandelns utveckling 1993-2009, 2000 priser 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Import varor
Export varor
Import tjänster
Export tjänster

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15.  

Det finns emellertid flera skäl till att tjänsteexportens betydelse i förhållande till varuex-
porten underskattas.25

Tabell 4.1
 Ett är att inslaget av importerade insatsvaror är större i varuexporten 

än i tjänsteexporten. Detta är uppenbart i  där vi jämför tjänsteexportens andel av 
den totala exporten av varor och tjänster mätt i försäljningsvärde och mätt i inhemsk för-
ädling. I det senare fallet har värdet av de importerade insatsvarorna dragits bort från 
exportvärdet. 
Tabell 4.1 Tjänsteexportens andel av den totala exporten av varor och tjänster mätt i försäljningsvärde och 
i inhemsk förädling 1995, 2000 och 2005. Procent 

 1995 2000 2005 

Försäljningsvärde 20,5 24,2 29,2 

Inhemsk förädling 22,8 28,6 34,4 

Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15.  

Analysen visar en tämligen kraftig ökning av tjänsteexportens andel av den totala exporten 
under perioden, från 21 till 29 procent. Vi ser också att tjänsteexportens andel blir större 
när vi mäter den inhemska förädlingen i exporten, vilket antyder att importen av insatsva-
ror i tjänstesektorn är relativt liten jämfört med i industrin. Betydelsen av detta tycks också 
ha ökat under den studerade perioden eftersom skillnaden mellan andelen tjänsteexport 
mätt på basis av inhemsk förädling och av försäljningsvärde har ökat; gapet var 
2 procentenheter 1995 och 5 procentenheter 2005. 

                                                 
24 Under perioden 1993 till 2009 ökade exporten av tjänster med i genomsnitt 14 procent per år 
medan exporten av varor steg med i genomsnitt 8 procent per år. 
25 Ett annat skäl till att den officiella handelsstatistiken tenderar att undervärdera tjänsternas 
betydelse i handeln är att den inte avspeglar den omfattande användningen av tjänster som insatser 
i produktionen av industrivaror. 
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4.2 Tjänstebranscher som är exponerade för internationell 
handel  

Hur pass exponerad tjänstesektorn är för internationell handel varierar mellan olika delar av 
sektorn. I vissa branscher existerar ett omfattande internationellt handelsutbyte, i andra skulle 
handel potentiellt kunna ske, medan det inom betydande delar av tjänstesektorn inte före-
kommer någon internationell handel alls. Tyvärr är tjänstehandelsstatistiken fortfarande rela-
tivt outvecklad vilket gör det svårt att identifiera inom vilka tjänstebranscher det sker (eller 
potentiellt skulle kunna förekomma) internationell handel. För att få en uppfattning om hur 
stor del av de sysselsatta inom tjänstesektorn som är exponerade (eller möjligen skulle kunna 
vara exponerade) för internationell handel kan emellertid en ansats utnyttjas som utvecklats 
av amerikanska forskare och som tidigare tillämpats på amerikanska data.26

Grundidén i ansatsen är att utgå från den regionala koncentrationen i en bransch. Om pro-
duktionen i en bransch är regionalt koncentrerad och konsumtionen är proportionellt fördelad 
efter inkomsterna bör det rimligen existera regional handel och därmed också goda möjlig-
heter till internationell handel i branschen. För att identifiera regionalt koncentrerade bran-
scher beräknas ett mått på regional koncentration, Gini koefficienter för lokalisering ”loca-
tional Ginis”.

 

27

I tjänstesektorn ingår SNI branscherna 40 till 95 vilket betyder att tjänstesektorn här 
omfattar både privata och offentliga tjänster. Om tjänstesektorn delas upp i ett antal breda 
undersektorer visar det sig att graden av geografisk koncentration varierar kraftigt mellan 
undersektorerna. Vissa av branscherna är starkt geografiskt koncentrerade och uppvisar 
därmed stora likheter med branscherna inom tillverkningsindustrin och utvinning, medan i 
andra undersektorer är produktionen mera jämt utspridd över landet i proportion till 
befolkning och inkomster. Detta illustreras i 

 Detta mått kan anta värden mellan 0 och 1 och ju högre måttet är desto mer 
regionalt koncentrerad är verksamheten. Beräkningarna genomförs för i huvudsak SNI 3-
siffernivå branscher (172 branscher) i hela den svenska ekonomin 2005 och som regioner 
används lokala arbetsmarknadsregioner (72 FA-regioner). 

Figur 4.3 av boxplottarna för olika 
undersektorer i den svenska ekonomin. Figuren åskådliggör således hur fördelningen av 
Ginikoefficienterna för olika branscher inom undersektorerna ser ut. 

                                                 
26Jensen, B. och Kletzer, L, Tradable services: understanding the scope and impact of service 
outsourcing, Working paper 05-9, Institute for international economics, Washington DC., 2005. 
27 Avsnitt 2 i en av underlagsrapporten, Tillväxtanalys 2010:15, innehåller en formell beskrivning 
av hur detta mått beräknas och intentionen bakom det. 
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Figur 4.3 Geografisk koncentration av branscher inom olika näringsgrenar 2005 

 
Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 

Beräkningarna visar att tjänstebranscher inom ”finansiell verksamhet, ”transporter och 
kommunikation” samt ”företagstjänster” har Ginikoefficienter som ligger i nivå med bran-
scher inom ”tillverkningsindustri” (och de primära näringarna ”jordbruk, skogsbruk och 
fiske” och ”utvinning”). Däremot är Ginikoefficienterna inom sektorerna ”byggverksam-
het, ”utbildning”, ”fastighetsverksamhet” och ”hälso- och sjukvård” ännu avsevärt lägre. 

Internationella analyser visar att i absoluta värden ligger värdet på tjänstesektorn i Sverige 
i mitten (15:e) bland OECD länderna där de största exportörerna är USA och Storbritan-
nien. Beräkningarna visar dessutom att Sverige främst har komparativa fördelar inom data 
och informationstjänster, övriga affärstjänster och kommunikationstjänster medan den 
internationella konkurrenskraften i finansiella tjänster tycks vara sämre (Figur 4.4).  
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Figur 4.4 Sveriges internationella konkurrenskraft i olika tjänstesektorer, ”Revealed comparative 
advantage” (RCA) 2008. 
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Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15. 

4.3 Sysselsatta i exponerade och icke-exponerade branscher 
En nyckelfråga är att försöka bestämma vid vilken nivå på den geografiska koncentrationen 
av en bransch som verksamheten är så ojämnt utspridd över regionerna att det kan antas 
förekomma handel mellan regionerna i branschen. Med andra ord hur stor måste en bransch-
Gini-koefficient vara för att den ska betraktas som exponerad för tjänstehandel (tradable). 

I de allra flesta av branscherna inom industrin och i de primära näringarna förekommer 
internationell handel. I stort sett alla branscher inom dessa sektorer har Ginis som är större 
än 0,3 och ingen bransch har lägre Gini än 0,2 (Figur 4.5). Dessutom kan det vara rimligt 
att anta att huvuddelen av de verksamheter som bedrivs inom byggsektorn, utbildning och 
hälso- och sjukvård inte är exponerade (nontradable). Endast ett fåtal branscher inom dessa 
sektorer har Gini-koefficienter som är större än 0,2.28 Det verkar alltså som om en Gini-
koefficient mellan 0,2 och 0,3 skulle kunna vara ett tröskelvärde för huruvida en bransch är 
exponerad eller inte.29

                                                 
28 En intressant observation i det sammanhanget är branschen Högskoleutbildning (803) som 2005 
har Gini-koefficienten 0,30; den enda av branscherna inom utbildningssektorn som med vår 
klassificering skulle betraktas som exponerad (tradable). År 1990 var Ginikoefficienten 0,42. Den 
minskade regionala koncentrationen inom branschen Högskoleutbildning förklaras sannolikt av den 
kraftiga utbyggnad av de små och medelstora högskolorna som skett under 1990-talet. 

 Man kan därför klassa branscher med en Gini-koefficient större än 
0,2 som exponerade för tjänstehandel (tradable). Med detta tröskelvärde framgår det av 

29 Detta antagande tycks också vara rimligt när man granskar enskilda branscher inom andra 
näringssektorer. Stora delar av detaljhandeln har Gini-koefficienter som är mindre än 0,2. 
29 Det gäller också branscher som Hotell (551), Restauranger (553) och Städning, sanering och 
sotning (747). Däremot har en betydande del av branscherna inom sektorerna ”Finansiell 
verksamhet”, ”Transporter och kommunikation” och ”Företagstjänster” Gini-koefficienter som är 
större än 0,3. 
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Figur 4.5 att närmare 42 procent av de sysselsatta inom den svenska ekonomin arbetar i 
branscher som är (eller potentiellt är) exponerade för internationell handel. En stor del av 
dessa arbetar inom tillverkningsindustrin (17 procent), men många är även sysselsatta 
inom företagstjänster (8 procent), övriga tjänster (5 procent) och parti- och detaljhandel 
(4 procent). 
Figur 4.5 Sysselsättning i branscher exponerade (eller potentiellt exponerade) för internationell handel 
2005 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15 

Om de sysselsatta i exponerade branscher fördelas på tjänster, tillverkning samt övriga 
branscher ses i Figur 4.6 att majoriteten (58 procent) arbetar inom tjänstesektorn. Det bety-
der att trots att stora delar av tjänstesektorn kan betraktas som icke-exponerad (nontra-
dable) är antalet anställda som är (eller potentiellt är) exponerade för internationell handel 
större inom tjänstesektorn (925 000) än inom industrin (710 000). Det har förstås att göra 
med att tjänstesektorn sysselsättningsmässigt är betydligt större än industrin. 
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Figur 4.6 Sysselsatta i exponerade branscher fördelade på tjänster, tillverkning och övrigt 2005 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:15. 

4.4 Sammanfattande slutsatser 
Tjänstesektorn har vuxit snabbare än varuhandel i Sverige under de senaste femton åren 
och tjänsteexportens andel av den totala exporten uppgår numera till 32 procent. Det kan 
delvis förklaras med att man bättre än tidigare kan mäta tjänstehandelns betydelse, men 
beror också på att tjänster genom sofistikerad användning av bl a informationsteknik kan 
göras exportbara (tradeable).  

Det finns dessutom flera anledningar att hävda att det sätt på vilket exporten mäts sannolikt 
innebär att tjänstexportens betydelse underskattas jämfört med varuexporten. Det beror bl. a 
på att importinsatsen är större i varuexporten än i tjänsteexporten och att insatser som kom-
mer utanför den egna sektorn är betydligt större i tillverkningsindustri än i tjänstesektorn. 
Även effekterna av direktinvesteringar i utlandet är också svåra att mäta.  

Analyserna av tjänstehandeln visar återigen att samspelet mellan tjänstesektorn och varu-
exporten har intensifierats under senare år. De beror delvis på att effektiviteten i tjänste-
branscher som kommunikation, transporter och finanssektor påverkar storleken och sam-
mansättningen av ett lands internationella handel. En ökad öppenhet för direktinvesteringar 
och internationell handel inom tjänstesektorn tycks gynna varuexporterande branscher där 
insatserna av tjänster är stora.  

Beräkningar visar dessutom att industriföretag som både exporterar varor och tjänster har 
en högre produktivitetstillväxt än industriföretag som bara exporterar varor (underlagsrap-
port, Tillväxtanalys 2010:15). Även tjänsteföretag som bedriver export tycks ha en mycket 
snabb produktvitetstillväxt och det skulle kunna tolkas som en sorts ”arbetsproduktivitets-
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5 Fallstudie av hur innovationer skapas i 
kunskapsintensiva företagstjänster 

Den snabba produktivitetsutvecklingen som observerats i tjänstesektorn i föregående kapitel 
bygger på en hög förmåga att omvandla kundernas efterfrågan till nya innovativa tjänsteer-
bjudanden, nya affärsmodeller som löser kundernas problem och till tjänster som kan expor-
teras. Ofta sker detta dessutom i ett intrikat samspel med varuproducerande företag. Och 
precis som i andra delar av näringslivet byggs nya tjänsteföretag upp, internationaliseras, 
omorganiseras, förvärvas eller läggs ned vilket har en stor produktivitetshöjande effekt. Det 
krävs en djup förståelse av denna dynamik för att forsknings- närings- och innovationspoliti-
ken bättre skall kunna främja den långsiktiga utvecklingskraften i svenskt näringsliv. I två av 
underlagsrapporterna (Tillväxtanalys 2010:14 och Tillväxtanalys 2010:17) beskrivs denna 
mikrodynamik närmare och med utgångspunkt från hur tjänsteinnovationer tas fram, 
utvecklas och organiseras i olika typer tjänsteföretag. Utgångspunkterna i kapitel 2 var att 
ekonomiska och teknologiska drivkrafter alltmer suddar ut gränserna mellan hur industri– 
och tjänsteföretagens tar fram innovationer. Detta nyanseras och illustreras nedan med 
utgångspunkt i ett antal fallstudier i stora och små tjänsteföretag.  

5.1 Innovationer i tjänstesektorn – några tendenser i svenska 
företag 

Även om det finns stora fördelar med en gemensam internationell OECD-definition hur 
tjänsteinnovationer skall definieras och mätas tappar det i precision när det gäller att förstå 
hur tjänsteinnovationer uppstår och omvandlas till tjänster med nya pris och prestanda-
egenskaper. Flera av de företag som intervjuats föredrar att prata om tjänsteutveckling eller 
affärsinnovationer för att beskriva de förutsättningar och processer som krävs för att skapa 
nya innovativa tjänster med nya värden för kunden.30

5.1.1 Tjänsteutveckling lika med tjänsteinnovation  

 Fallstudierna, intervjuerna samt 
svensk och internationell forskning pekar på några övergripande processer som känneteck-
nar innovativ utveckling i tjänsteföretag. 

Det är numera välkänt att tillverkningsföretag växer genom andra typer av innovationer än 
enbart genom teknisk utveckling av produkter och som historiskt mestadels varit förlagda till 
företagens FoU avdelningar i värdekedjan.31 Det pågår en tjänstefiering och ett kundnära 
innovationsarbete som förnyar de traditionella affärsmodellerna.32

                                                 
30 Prahalad, C. K. & Krishnan, M. S. The New Age of Innovation: Driving Co-created Value 
Through Global Networks, McGraw-Hill, 2008, s. 79. Författarna listar ett antal olika definitioner 
av vad en affärsprocess är, en av dem lyder: ”A business process is a collection of related, 
structured activities, a chain of events, that produces a specific service or product for a particular 
customer or customers”. 

 Tjänsteföretagen har där-
emot alltid och nästan per definition arbetat med affärsutveckling och innovationsarbete 
längs hela värdekedjan, där begreppen tjänsteutveckling eller affärsutveckling snarare 
används av företagen själva för att beskriva hur innovationsarbetet uppstår och organiseras.  

31 Zysman,J and Breznitz, D. The State in a Double Bind: Staying Wealthy in a Changing Global 
Economy, BRIE Working Paper 188, April 15, 2010, http://brie.berkely.edu/publications/wp188.pdf. 
32 Tillväxtanalys, De nya affärsmodellerna – värdeskapande affärsinnovationer, Rapport 2010:09. 



TJÄNSTERNAS BETYDELSE FÖR TILLVÄXT OCH OMVANDLING I SVENSK EKONOMI 

35 

Istället för att uppfattas som en tjänst som är annorlunda är uppfattningen bland de inter-
vjuade företagen att en tjänst ses som en process som använder mycket specialiserad kom-
petens för att lösa specifika kundproblem snarare än benämningen på det som levereras. 
Tjänsteinnovation är ett ständigt utvecklingsarbete där ”gränsen mellan vad som är en 
självklar och nödvändig kundanpassning och vad som är innovation i form av ett tjänsteer-
bjudande är flytande”.33

Flera av de intervjuade betonar betydelsen av ett ständigt innovationsarbete, en slags kon-
tinuerliga vardagsinnovationer, som ofta men inte alltid, leder till nya tjänsteerbjudanden 
som kan säljas till en ny kund. En av de intervjuade företagsledarna påpekar: ”Vår absolut 
största kostnad är ju lön, så innovation är mer något slags kontinuerligt utvecklingsbehov”. 
Att kunden har en central roll i tjänsteutvecklingen behöver knappast påpekas men i en 
komplex värld, där gränsen mellan en leverans av vara eller tjänst blir alltmer flytande, är 
utmaningen snarare att förstå och tolka vad kunden egentligen behöver och att genom kon-
tinuerlig dialog samt med eventuellt stödjande utbildning få kunden att inse vad den inno-
vativa lösningen egentligen innebär för att skapa nya värden. Ett av företagen säger: ”det är 
det här vardagsbruset som med tiden kan mogna till en tjänst”.
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En viktig observation som kommer fram i underlagen är att tjänsteutveckling skall bidra 
till att både sänka kostnader som att öka kvalitén, en trend som sedan länge gällt för till-
verkande företag. Tjänsteinnovationer har därför två syften. Dels att sänka kundens kost-
nader eller att öka effektiviteten i kundens erbjudanden, dels att hitta lösningar där själva 
affärsvärdet i den levererade tjänsten ökar, något som framförallt sker i säljprocessen. 
Självfallet är gränserna mellan de båda innovationstyperna flytande men exemplet pekar på 
att affärsframgång i tjänster ofta ligger i koncept som kan industrialiseras, det vill säga att 
kostnaderna för tjänsterna kan sänkas. Något som i sin tur bygger på många små och inkre-
mentella förändringar i det vardagliga arbetet med tjänsteutveckling. Vilka justeringar och 
små förändringar som däremot kan leda till ett helt nytt och innovativt tjänsteerbjudande 
vet man emellertid först långt senare enligt de intervjuade företagen.  

  

5.1.2 Standardisering och innovation 
En viktig möjliggörare för att kunna industrialisera tjänster är förmågan och kompetensen att 
inkorporera informationsteknik (IT) i tjänsteutvecklingen. Tjänster kan numera kodifieras, 
styckas upp i delar och förpackas samt distribueras med hjälp av olika typer av IT-lösningar. 
Vissa forskare har till och med, och kanske lite storvulet, kallat detta för en ”Algorithmic 
revolution” (se boxen nedan). Man skriver: ”What we call the services transformation is not 
about the growth in quantity or value of activities we label services. Rather, it is the 
transformation of service activities, resulting from the application rule-based Information 
technology, which alters how these activities are conducted and value created”. 35

Konsekvenserna av denna process för tjänsteutveckling är stora och standardisering, eller 
t o m automatisering av tjänsteprocesserna förekommer. Många affärsprocesser i finans, 
revision eller kundsupport har förändrats drastiskt med betydande produktivitetstillväxt som 
följd när de kodifierats och hanterats som information och datahantering. Standardiseringen 
innebär att företagen kan växa i storlek och att de kan organiseras i kedjeliknande företag. 

 

                                                 
33 Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:17, s. 9. 
34 Op.cit. s 11. 
35 Zysman, J and Breznitz, D. The State in a Double Bind: Staying Wealthy in a Changing Global 
Economy. BRIE Working Paper 188, April 15, 2010, http://brie.berkely.edu/publications/wp188.pdf. 
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De intervjuade företagen arbetar med olika typer av standardiseringsprocesser, alltifrån 
standardiserade projektmodeller till standardiserade managementmodeller. Lean produc-
tion, som har implementerats i flera svenska sjukhus, och franchising utgör exempel på 
standardiserade tjänsteutvecklingsmodeller. Det viktigaste motivet bakom standardise-
ringen av innovationsprocesserna är att leverera med bibehållen kvalitet när det egna före-
taget växer. Standardiseringen tycks bidra till att tjänsteföretaget inte behöver ägna tid och 
resurser till att lösa små problem och att man därmed kan ”innovera på en högre nivå”. En 
av de intervjuade menar: ”Innovation bygger på kundförståelse eller att förutsäga kundens 
behov och kombinera det med tekniska möjligheter (IT vår anm.) Ju fler möjligheter man 
känner till eller ju mer avancerade möjligheter man känner till, desto mer värdeadderande 
innovation kan man göra. Man kan göra bättre innovation ju större legolåda man har.”  

Standardiseringen är emellertid inte oproblematisk eftersom en alltför hög grad av standar-
disering av innovationsprocesserna riskerar att minska innovationsförmågan i tjänsteerbju-
dandet. Standardiserade affärsmodeller som lean production måste exempelvis allt som 
oftast anpassas till det specifika tjänsteföretagets speciella och unika innovationsprocess. 
Standardiseringen tycks enligt intervjuerna fungera bättre i den operativa verksamheten 
men inte lika bra i tjänsteföretagets innovativa process.  

Å andra sidan innebär standardiseringen stora möjligheter för tjänsteföretaget att skapa 
effektiva ramar för innovativ tjänsteutveckling, produktivitet och lönsamhet. Kombinatio-
nen standardisering och effektiv IT-användning medför att de innovativa tjänsteproces-
serna i många fall liknar de i tillverkningsindustrin där rutinarbeten kan automatiseras och 
tjänster kan ”modulariseras” vilket i sin tur påverkar dynamiken i tjänstesektorn med stora 
konsekvenser för tjänsteföretagets produktion, tjänsteutveckling och lokalisering framöver 
(några konsekvenser beskrivs närmare i avsnitt 5.3). 

The Algoritmic revolution and the unbundling of services 
As the range of in-company business tasks can be digitized and manipulated activities can 
be unbundled – separated from surrounding processes and tasks – with ever finer levels of 
granularity. If that combines with the increasing ability of heterogenous ICT-systems to 
exchange information with others, tasks can be moved outside the companies and offered 
as services.  

For instance, the act of making a purchase at a supermarket or retailers has transformed 
from simple monetary transaction to a data generation activity. At the beginning of the 
application of ICT to retail, inventories were monitored. Then increasingly fine grained 
information of not only inventories, but of customers began to be collected and analyzed to 
capture consumer preferences. Data management capabilities were then transformed by 
outside firms (Accenture) into a new value added service to pharmaceutical companies to 
manage clinical trials data and then leverage its innovative ability to analyze this data, 
offering back to pharma companies a new service to monitor the reactions of test subjects 
to drugs ( Zysman m fl 2010 s. 4) 
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5.1.3 Produktifieringen  
Flera studier har visat att tjänsteföretagens förmåga att paketera eller produktifiera sina 
tjänsteerbjudanden under specifika namn kommit att bli allt vanligare och viktigare.36

Grundstenen i kundrelationen blir då varumärket. Förmågan att bygga och vårda varumär-
ket, oavsett om tjänster levereras till konsumenter eller andra företag (B2B), samt att för-
ändra och anpassa varumärket till nya situationer blir centralt. Och produktifieringen möj-
liggör att globalt verksamma tjänsteföretag kan erbjuda sina kunder samma tjänst även om 
den levereras av helt olika personer i olika länder.  

 
Eftersom tjänsteverksamheterna växer snabbt i takt med att de tillverkande företagen köper 
allt mer servicetjänster från andra företag, blir varumärkesbyggande viktigare även för 
företag som vänder sig till andra företag med en hård kamp om slutkunderna som en av 
konsekvenserna.  

Franchising är ett typexempel på hur standardiseringen har drivits till sin spets och där de 
produktifierade tjänsterna medför att tjänsteföretaget kan flytta fokus till kunden och kun-
dens speciella behov. I en av fallstudierna (ett litet utbildningsföretag) menar man att just 
franchisingkonceptet inneburit att nya idéer, tjänster och innovationer utvecklas i 
kunddialogen genom att man utgår från ett antal standardiserade utbildningspaket. 

I en annan fallstudie har en revisionsfirma en global tjänstekatalog där mer än 300 olika 
tjänster finns katalogiserade. Katalogen används i sin tur som ett sätt att strömlinjeforma 
och kvalitetssäkra tjänsterna som levereras av företaget till kunder över hela världen. Men 
det är viktigt att påpeka att produktifieringen inte enbart skall ses som ett sätt att säkra 
kvaliteten utan också som ett av flera sätt att vidareutveckla tjänsteerbjudandet (innovera). 

Tabell 5.1 ger en samlande överblick över hur tjänsteföretag organiserar sig och de led-
nings, innovations och organisationsutmaningar detta medför. Globalt verksamma tjänste-
företag har byggt upp kunskapscentra med ansvar för tjänsteutveckling och produktifiering 
genom koncernövergripande erbjudanden. Syftet är att paketera nya tjänster, skapa en 
standardiserad mall för hur tjänster skall säljas, vilka komponenter som skall ingå för att 
bidra till effektivisering och former för kvalitetssäkring. I dessa centra bedrivs även viss 
forskning, exempelvis i ett av fallen med att ta fram nya utbildningsprodukter som sedan 
sprids till dotterbolagen eller franschisetagare. Företagen har satt upp centra i världen där 
kunderna är som kräsnast och konkurrensen som hårdast för att stimulera till utveckling av 
innovativa tjänsteerbjudanden.  

En annan organisationsmodell är att sätta olika affärsutvecklingsenheter som arbetar på ett 
strukturerat sätt med att utveckla tjänster. I detta ingår kontinuerlig vidareutbildning, om-
världsbevakning eller mobilisering av personliga nätverk för att höja innovationsnivån. 
Syftet är bl a att vässa nyckelpersoner som kan sprida nya arbetssätt som är nödvändiga för 
utveckling och innovation av tjänsterna. Ett tredje exempel är tjänsteföretag som organise-
rar sig i affärsområden utifrån kundernas inriktning och behov. Utmaningarna ligger då i 
att rekrytera medarbetare med olika typer av specialist- och generalistkompetenser. 

                                                 
36 Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:17. 



TJÄNSTERNAS BETYDELSE FÖR TILLVÄXT OCH OMVANDLING I SVENSK EKONOMI 

38 

Tabell 5.1 Exempel på hur tjänsteföretag ser på tjänsteutveckling i förhållande till hur deras verksamhet 
organiseras 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:17 

I Tabell 5.2 redovisas olika röster, från företagsledare i tillverkande och tjänsteprodu-
cerande företag om de gemensamma utmaningarna för att bygga framtidens näringsliv. De 
tycks som om utmaningarna konvergerar mot bl a starkt fokus på samverkan mellan kund 
och utförare samt samarbete över organisatoriska, teknologiska gränser och geografiska 
gränser.37

Den förbättrade informationstekniska utvecklingen driver på dynamiken när produkter och 
tjänster kan kodas, förpackas och distribueras blixtsnabbt över stora geografiska avstånd. 
Tjänsteföretagen släpper verksamhet till underleverantörer, ökar systemleveransen in i 
kundens tidigare verksamhet, utvecklar plattformar etc. med resultatet att outsourcing ökar, 
nya strategier för värdeskapande utvecklas, inte minst i globala värdekedjor och innova-
tionsnätverk

 Många av de stora företagen, vare sig de klassificeras som tillverkande eller 
tjänsteföretag, fungerar alltmer som en sorts smältdegel av olika typer av kunskapsproduk-
tion. De stora globala företagens strategier handlar mer om att koordinera dessa olika flö-
den snarare än att fixera den inom en punkt och plats. IKEA och H&M är exempel på 
sådana s.k systemföretag i tjänstesektorn. De nya konkurrensförutsättningarna har i sin tur 
stora konsekvenser för hur tjänsteföretagen producerar värden, organiseras och leds.  

38

                                                 
37 Competing on Knowledge: The UK’s Global Innovation Challenge. Aim research, Advanced 
Institute of Management Research. www.aimresearch.org. 

. Det leder till att en gemensam innovationsmodell växer fram (både i tillver-
kande och tjänsteproducerande företag) som premierar ökad effektivitet till hög kvalitet där 
nya idéer tas fram som blir till en input i en designprocess där tjänsteforskning, tjänsteut-
veckling och tjänstedesign blir allt viktigare för att skapa nya värden.  

38 Svensson, R.”Effekter av utlandsflytt av producenttjänster”, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 
årg.63, nr 2, 2010, s. 107-114. 
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Tabell 5.2 Några röster om Framtidens Näringsliv 

Kundernas behov och efterfrågan styr: 
 ”Bra relationer med kunderna är en grund för god omvärldsbevakning” 

Varumärken och kampen om kundrelationer: 
”Förmågan att bygga och vårda varumärket samt att förändra och anpassa varumärket till nya 
situationer är central” 

Allt kortare tidshorisonter: 
”Allt snurrar fortare och fortare” 

En pressande konkurrens: 
”Vi måste vänja oss vid att kostnaderna sjunker samtidigt som kvaliteten ökar” 

Projektifiering av företagandet: 
”En strategi för att klara sig i konkurrensen är att servera kunden med ett färdigt sortiment och att 
ta sig högre upp i värdekedjan” 

Tillfälligt sammansatta arbetsgrupper i nätverk: 
”Ena dagen är man partner i en affär, nästa dag konkurrenter i en annan” 

Rekrytera och behålla rätt folk i företaget: 
”Hos oss jobbar många som har en internationell bakgrund, vilket är en styrka i vårt fortsatta 
internationaliseringsarbete, till exempel att det finns anställda som kan fler språk, som känner till 
landet språk och kan bidra med sina nätverk” 

Källa: Lagergren, F.  och Thorstensson,G.  2007; samt underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:17. 

5.2 Kunskapsintensiva företagstjänster – KIBS 
Inslag av framförallt innovativ tjänsteutveckling, men även standardisering och produktifi-
ering, har funnit nya former i en speciell typ av innovativa tjänsteföretag som går under 
begreppet kunskapsintensiva företagstjänster (KIBS), och där ett stort forsknings- och 
policyintresse riktats mot dessa företags betydelse för näringslivsdynamiken. I begreppet 
ingår uthyrningsfirmor (SNI 71), datakonsulter och dataservicebyråer (SNI 72), företag 
verksamma inom forskning och utveckling (SNI 73) och andra företagstjänster (bl. a 
juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, arkitekter och teknisk konsultverksamhet och 
specialiserad designverksamhet, SNI 74).  

KIBS består av en heterogen blandning av företag med betydande inslag av kundanpassad 
tjänsteutveckling i det dagliga arbetet, standardisering och innovation samt produktifiering 
av tjänsteerbjudandet. Det som är gemensamt för många KIBS-företag är att de besitter en 
hög professionell kunskap, de utgör viktiga källor till nya innovationer och bidrar till att 
stärka konkurrensfördelarna för de kunder som köper tjänsterna. KIBS-tjänster produceras 
i nära samarbete med den som producerar den slutgiltiga tjänsten eller varan, något som 
dessutom tycks vara en förutsättning för KIBS-företagets framgång (jfr underlagsrapport, 
Tillväxtanalys 2010:14).  

En viktig förändring är de moderna KIBS-företagens allt snabbare internationalisering. Detta 
har i hög grad underlättats av en sofistikerad IT-användning vilket sannolikt bidragit till att 
KIBS blivit en nyckelaktör för global kunskapsspridning av nya tjänster och produkter. 
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Internationella studier visar att KIBS ökat i betydelse mätt som andel av ekonomin. Kopp-
lingen till IT-baserad innovationsverksamhet är dessutom påtaglig. Andelen sysselsatta i 
producenttjänster (där KIBS ingår som en delmängd) har visat den snabbaste sysselsätt-
ningsökningen under perioden 1994-2007 och KIBS har haft den snabbaste sysselsätt-
ningen jämfört med övriga kategorier inom den privata tjänstesektorn (Figur 5.1).39

Huruvida KIBS-företagen är en funktion av ökad outsourcing eller av andra skäl är emel-
lertid inte den centrala frågan utan den industriella dynamik och strukturomvandling som 
skapas när KIBS företag kan byggas, utveckla sina tjänsteerbjudanden och affärsmodeller. 
Poängen är snarare att när KIBS-tjänster, eller för den delen andra typer av tjänsteföretag, 
kan utföras i separata företag, och på väl fungerande marknader, ökar sannolikheten för en 
snabb produktivitetsökning, både inom KIBS-företagen och genom spridning av de inno-
vationer som KIBS-företagen utvecklar. Exempelvis visar nya beräkningar att produktivi-
tetstillväxten varit störst från producenttjänster och i den sektorn står KIBS för hela 
90 procent av bidraget till tillväxten (se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14). Figur 
5.1 visar att den relativa sysselsättningen inom sektorn har ökat med 56 procent mellan 
1994-2004, klart mer än både producenttjänster i övrigt och privata personliga tjänster som 
ändå stod för betydande relativa sysselsättningsökningar båda två – runt 40 procent. 

 Hur 
mycket av tillväxten i KIBS som kan hänföras till att verksamheter i tillverkningsföretag 
har outsourcats kan inte beräknas med bestämdhet, men sannolikt är förklaringen en kom-
bination av ökad outsourcing och ökad efterfrågan av specifika KIBS-tjänster där den 
ökade efterfrågan underlättas av att tjänsteerbjudandet standardiserats och produktifierats 
och levererats i IT-baserade systemlösningar som drastiskt ökad kundvärdet hos de företag 
som KIBS-tjänstena levererats till.  

Figur 5.1 Relativ tillväxt i sysselsättning som andel av hela ekonomin, 1994-2004 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14. 

Sammanfattningsvis visar underlagen och fallstudierna att KIBS-företagen har en stor 
betydelse för att ta fram nya innovationer och för produktivitetsutvecklingen i tjänstesek-
torn vilket motiverar att fortsättningsvis studera företagens betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen och för näringslivsdynamiken. Men kanske har de ibland knutits alltför stora 

                                                 
39 Även producenttjänster har en snabb tillväxt och förklaras av en snabb ökning av utbildnings- 
hälso- och sjukvårdstjänster och som snarare speglar en överföring av tjänster från den offentliga 
sektorn till den privata. 
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förhoppningar till KIBS-företagens ekonomiska betydelse i den internationella policyde-
batten. Svenska studier visar att man inte från en nationell utgångspunkt kan hävda, och i 
jämförelse med andra länder med en liknande BNP-nivå som Sverige, att en stor KIBS-
sektor är bättre än en liten. Skillnader mellan KIBS-sektorns andel av sysselsättningen kan 
möjligen påverkas av sättet att organisera kunskapsintensiva verksamheter, antingen inom 
en koncern eller som ett separat företag med klassificering som KIBS i statistiken. Vad 
som är den mest optimala organisationsformen återstår att därför att belysa. 

5.3 Sammanfattande slutsatser 
Kunskap om hur tjänsteföretag tar fram innovationer, organiserar sig och leder sin verk-
samhet blir allt mer betydelsefullt för att förstå hur den svenska näringslivsdynamiken kan 
komma att utvecklas. Den forskning kring tjänsteföretaget som redovisats i avsnittet visar 
att det är de kundnära och organisatoriska innovationerna längs hela värdekedjan som 
dominerar hur innovation tas fram och utvecklas. Kunderna är ofta medproducenter när 
nya tjänsteerbjudanden skall tas fram, särskilt KIBS-företag är skickliga på att utveckla 
organisatoriska innovationer för att skapa nya värden och effektivare processer, både för 
tillverkande företag och för andra tjänsteföretag. 

Men det bör samtidigt påpekas att skillnaderna mellan industri- och tjänsteföretagens 
affärslogik, innovationsverksamhet och affärsmodeller blir allt mindre, särskilt tydligt är 
detta i de företag som finns i delsektorn förmedlings och producenttjänster. Detta beror till 
stor del på att tjänster kan industrialiseras genom en ökad användning av IT för att koda, 
förpacka och distribuera tjänsteerbjudanden, som gör att tjänsterna samtidigt blir både 
standardiserade och unika för kunden. Ny forskning pekar till och med på att skillnaderna 
inom tjänstesektorn är större än mellan tillverkande och vissa av delsektorerna inom 
tjänstesektorn40

I tillverkande företag drivs tjänstefieringen av fallande produktpriser som kräver organi-
satoriska innovationer för effektivisera affärsmodellerna genom exempelvis nya betal-
ningssätt eller distributionssätt. Men slutsatsen från forskning och fallstudierna är att i 
mångt och mycket drivs den svenska näringslivsdynamiken alltmer av liknande konkur-
rensförutsättningar vilket leder till en ökad konvergens mellan industri- och tjänsteföretag, 
även när det gäller innovationsverksamhetens förutsättningar och organisation. 

, företrädelsevis producenttjänsterna. 

Eftersom tjänsteinnovationer i vissa branscher i hög grad kan beskrivas som en socialt 
inbäddad process snarare än enbart en teknologisk kommer de värdeskapande processerna 
och kunskapsbehoven att variera kraftigt, alltifrån kraven på exempelvis IT-infrastruktur 
till IT-lagstiftningens utformning (se avsnitt 6 för diskussion av olika policykonsekvenser). 
Det bör samtidigt påminnas om att tjänsteföretag långt ifrån är någon homogen samling 
företag lika lite som små och medelstora företag är det. Stora skillnader i produktivi-
tetsutveckling föreligger mellan olika typer tjänsteföretag där producenttjänsterna uppvisar 
den största ökningen i produktivitetsutvecklingen (se Appendix 1).  

Sammanfattningsvis, när tjänsteutveckling alltmer kan byggas och organiseras i kedjelik-
nande företag med en långt driven arbetsfördelning och specialisering påverkas den 
svenska näringslivsdynamiken. Ett ökat inslag av plattformstänkande spär på outsourcing, 

                                                 
40 Se Rubalcaba, L., Gago, D., Gallego, J., On the Differences between Goods and Services 
Innovation, Journal of Innovation Economics, no. 5, 2010/1. 
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både on- och offshore vilket innebär att på samma sätt som i tillverkningsindustrin kommer 
tjänsteföretagens konkurrenskraft att bestämmas av vilken position de har i de globala 
värdekedjorna och innovationsnätverken. Regionens position i dessa globala nätverk blir 
en central förutsättning för tjänsteföretagen när innovativ tjänsteutveckling i allt högre 
utsträckning bygger på kreativitet som behöver nav, informationsnätverk och knutpunkter. 
Precis som tillverkningsindustrin kommer tjänsteföretag då i allt större utsträckning att 
lokalisera tjänster där det är mest effektivt.  
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6 Sammanfattande slutsatser  

Hur har tillväxten i tjänstesektorn utvecklats i förhållande till andra delar av näringslivet? 
Vilken roll spelar tjänsteinnovationer för produktivitetsutvecklingen? Hur skapar tjänste-
företag nya värden med sin innovationsverksamhet? Dessa frågor har bildat utgångspunk-
ten i föreliggande studie av Tillväxtanalys och bygger på en serie nya forskarrapporter. 
Nedan sammanfattas de viktigaste observationerna och vilka konsekvenser detta har för 
tillväxtpolitiken. 

6.1 Empirin 
• Tjänsterna har gett de största bidragen till produktivitetsutvecklingen i Sverige för 

perioden 1994-2009. 

• Det är producenttjänsterna som svarat för det största bidraget till 
arbetsproduktivitetstillväxten. Även förmedlingstjänster, främst parti och detaljhandel, 
har bidragit mycket till produktivitetstillväxten. 

• De s.k. kunskapsintensiva företagstjänsterna (KIBS) har stadigt ökat sin syssel-
sättningsandel samtidigt som dess produktivitetsnivå och tillväxt legat över 
genomsnittet för ekonomin som helhet. Bidraget till arbetsproduktivitetstillväxten är 
ansenligt. 

• Tjänsteexporten har vuxit snabbare än varuhandeln under de senaste 15 åren. 

• Den svenska världsmarknadsandelen för tjänster har ökat kraftigt sedan slutet av 
1990-talet. 

• Antalet anställda som är eller potentiellt är exponerade för internationell handel är 
större inom tjänstesektorn än inom industrin. 

• Sysselsättningen i den exponerade tjänstesektorn har under de senaste 15 åren ökat 
medan den minskat i tillverkningsindustrin. 

• Tjänsteinsatserna i produktionen av varor är betydande och tjänsteinnehållet i 
varuexporten ökar med stigande inkomstnivå i ett land. 

• Tjänsteföretag som exporterar är mer produktiva än företag som inte exporterar. 

• Produktiviteten är störst i företag som både exporterar varor och tjänster. 

• Investeringar i immateriella tillgångar blir allt viktigare för produktivitetsutveckling i 
såväl tillverkande företag som tjänsteföretag, där mjukvara, design, varumärke, vida-
reutbildning och organisationsförändringar tillsammans med FoU bidrar mycket till 
produktivitetstillväxten. 

• Tjänsteinnovationer skiljer sig förvisso från innovationer i tillverkningsindustrin men när 
många tjänsteinnovationer numera kan kodas, förpackas och distribueras med hjälp av 
informationsteknik kan tjänster standardiseras och produktifieras på liknande sätt som i 
tillverkningsindustrin vilket skapar stora produktivitetseffekter även inom tjänstesektorn. 
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6.2 Tjänstesektorns roll för Sveriges konkurrensförmåga 
Innovation i tjänsteföretag och tjänsteföretagens roll för innovation och förnyelse i när-
ingslivet har som visats i rapporten varit viktig för hela det svenska näringslivets konkur-
rensförmåga. De observationer som diskuterats i rapporten ger ett starkt stöd för behovet 
av att se utvecklingen av hela näringslivet i ett systemperspektiv som går över teknolo-
giska, organisatoriska och geografiska gränser. Utvecklingen har sina rötter i globalise-
ringen och de möjligheter som ges av den informationstekniska revolutionen vilket i sin tur 
inneburit en trend mot ökad vertikal specialisering i företagen, outsourcing, offshoring och 
tjänstefiering av företagens verksamhet. Den avgörande förmågan för de flesta företag är 
därför hur de förmår att agera i olika värdekedjor och globala produktionsstrukturer för att 
utveckla och behålla lönsamhet bl. a genom att utveckla innovativa varor och tjänster. 

Ingen större mening att skilja tjänster från tillverkning 
De empiriska observationerna ovan pekar på att kopplingarna mellan tjänster och tillverk-
ning tycks ha förstärkts på senare år, det ömsediga beroendet mellan sektorerna har ökat 
vilket haft stor betydelse för den internationellt snabba svenska produktivitetstillväxten. 

Det är tydligt att tillverkande företag ofta strävar efter att bredda sitt affärserbjudande för 
att komma närmare kunden, som kan vara en slutkonsument eller ett annat företag. Dessa 
nya och breddade affärserbjudanden tas fram i innovativ interaktion med fristående 
producenttjänsteföretag på marknaden. Här spelar de så kallade KIBS-företagen en avgö-
rande roll. Det är dessa företag som genom att innovera tillsammans med kundföretagen i 
hög grad driver på förnyelsen av näringslivet. Konsultföretag – ofta med internationella 
förgreningar – fungerar därvidlag som spridare och utvecklare av ny teknik och nya orga-
nisatoriska lösningar.  

Produktivitet och innovation uppkommer genom smart användning och utveckling 
av immateriella tillgångar 
Tjänsteföretagets eget innovationsarbete sker i innovativ interaktion med kunden. Genom 
att vara specialiserade och allt oftare också internationella kan tjänsteföretaget tillföra kun-
skap både om teknik, organisationslösningar om olika marknadsförhållanden vilket bl a 
visas av de allt större investeringarna i immateriella tillgångar i svenskt näringsliv. Om de 
immateriella tillgångarna inkluderas så skulle den totala investeringsnivån som andel av 
BNP fördubblas. Med dessa uppgifter kan källorna till produktivitetsökningarna i ekono-
min identifieras på ett mera korrekt sätt än tidigare. Det skulle dessutom återspegla inno-
vationernas ökade betydelse för tillväxten eftersom förnyelse och produktivitetsökningar i 
så hög grad är synonyma med innovationer. 

Bakom skattningarna ligger det ökade samspelet mellan företag i globala värdekedjor. De 
privata tjänsteföretagen fungerar i dessa värdekedjor ofta som en länk mellan den akade-
miska forskningen och företagen. Producenttjänsteföretagens styrka och grundläggande 
konkurrensfördel är att i samspel med kunden kunna ha en utvecklad förmåga att omvandla 
spetsforskning till användbara affärsmodeller. Detta medför att en gemensam innova-
tionsmodell håller på att utvecklas där nya idéer tas fram som blir till input i en designpro-
cess där tjänsteforskning, tjänsteutveckling och tjänstedesign blir allt viktigare för att skapa 
nya värden i såväl industri som tjänsteföretag. 
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Växande global tjänstemarknad ger möjligheter för gränsöverskridande 
affärskoncept 
En slutsats som de empiriska observationerna medger är att det svenska näringslivet allt-
mer drivs av liknande konkurrensförutsättningar vilket medför en ökad konvergens mellan 
industri- och tjänsteföretag när det gäller innovationsverksamhetens förutsättningar och 
organisation. Modularisering (eller ”unbundling of services” som det kommit att heta i 
litteraturen) kombinerat med standardisering ökar inom tjänstesektorn och understöds av 
den informationstekniska utvecklingen vilket möjliggör att gränsöverskridande affärs-
koncept kan skapas. Franchising är ett exempel på hur standardiseringen drivits till sin 
spets med stora effekter på produktivitet och strukturomvandlingen. Utveckling av affärs-
koncept inom ramen för stora företagskedjor är bl a en konsekvens av att innovationer i 
tjänstesektorn kan standardiseras. 

Det finns ett stort utrymme för global expansion på växande marknader för tjänster. Det 
faktum att företagen verkar i globala värdekedjor ställer då i sin tur krav på att producent-
tjänsteföretagen också har samma marknader. Om kunderna har ett globalt perspektiv ställs 
allt större krav på att leverantörerna också har ett liknande perspektiv. Det blir också allt 
vanligare att producenttjänsteföretagen verkar i globala koncernstrukturer. De stora redo-
visnings- och organisationskonsulterna är globala och sannolikt kommer detta att gälla för 
andra tjänsteföretag i framtiden och med en ökad exportförmåga som en trolig konsekvens. 

När spelplanen blir global även för många tjänsteföretag kommer deras konkurrenskraft att 
bestämmas av vilken position de har i de globala värdekedjorna och innovationsnätverken. 
Precis som i tillverkningsindustrin kommer tjänsteföretag då att i allt större utsträckning att 
lokalisera sin verksamhet till platser där det är mest fördelaktigt att bedriva produktion och 
utveckling. 

6.3 Tillväxtpolitikens betydelse i tjänstesektorns fortsatta 
omvandling 

De ovan redovisade trenderna med företag på (globala) marknader som interagerar i olika 
produktionssystem eller värdekedjor är en central utgångspunkt för fortsatta tillväxtpoli-
tiska insatser.  

Tillväxtpolitik måste ses i ett systemperspektiv … 
Den gamla frågan om vilken sektor som bidrar mest till tillväxten blir alltmer irrelevant. 
Det har ibland framförts önskemål om en mer tjänstespecifik tillväxtpolitik och det är 
fortfarande så att många FoU-program i hög grad är riktade mot traditionell tillverk-
ningsindustri, här finns således ett stort utrymme för förbättringar hos såväl svenska som 
andra forskningsfinansiärer.41

… med globala värdekedjor  

  

Detta ställer också nya krav på de stödjande systemen inom tillväxtpolitiken. Ett exempel 
är de offentligt finansierade ”producenttjänsteföretagen”, i första hand industriforsknings-
instituten men också olika typer av kompetenscentra knutna till universiteten, som på 

                                                 
41 Se t.ex., Service Innovation in the Nordic Countries: Key Factors for Policy Design. Final Report 
ServINNo, The Danish Centre for Studies in Research and Research policy, 
Aarhuswww.nordicinnovation.net. 
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samma sätt som ”kunderna” måste verka i globala värdekedjor. En central uppgift för till-
växtpolitiken och för kommande strategier för innovationer blir därför att säkra ”interna-
tionaliseringen” av det offentligt finansierade stödsystemet. 

… och anpassade insatser 
Som nämnts ovan har IT-användningen och de ökade möjligheterna att göra affärer på mark-
naderna skapat de grundläggande förutsättningarna för ett innovativt näringsliv med tjänste-
innovation och innovation i tjänsteföretag. En tillväxtpolitisk slutsats är att denna digitala 
infrastruktur inte är ”färdigbyggd”. Det finns fortfarande behov av att underlätta för utveck-
lingen och användandet av IT. Tillväxtanalys visade exempelvis under hösten 2010 att stora 
delar av Sverige och många små företag saknar en säker internetuppkoppling.42

Vidare finns det fortfarande ett stort behov av 

  

regelförenkling

En grundläggande aspekt är att underlätta 

 och omreglering för att 
underlätta för en innovativ interaktion mellan tjänsteföretag och andra företag. EU:s tjäns-
tedirektiv är därför en viktig pusselbit i omregleringen av tjänstesektorn. 

rörligheten

Systemperspektivet och tjänsteföretagens innovationer i interaktion med företag i globala 
värdekedjor ställer särskilda krav på anpassning och komplettering av de tillväxtpolitiska 
insatserna för kapitalförsörjning och rådgivning. De stora immateriella investeringarnas 
betydelse för framgång kan motivera andra bedömningsgrunder och finansiella instrument 
för riskkapitalinvesteringar i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Det bör även övervägas om 
det behövs särskilda insatser för att främja export- och internationalisering i dessa företag.  

 inte minst på arbetsmarknaden så att 
personer och kunskap kan flöda mellan de olika företagen vilket ställer nya krav på det 
offentliga trygghets- och pensionssystemen. Det ökade samspelet mellan tjänsteföretag och 
tillverkande företag kommer dessutom och med all sannolikhet att skapa efterfrågan på nya 
kunskaper hos anställda och chefer samt att medföra ett kontinuerligt behov av vidareut-
bildning. I debatten har frågan om kompetenskonton framförts som en åtgärd som på mar-
ginalen skulle kunna gynna alla sektorer i näringslivet och samtidigt ha en extra positiv 
påverkan på den kunskapsintensiva tjänstesektorn eftersom det är denna sektor som produ-
cerar kompetenshöjande tjänster. 

Produktivitetsstimulerande incitament avgörande  
En tillväxtfrämjande politik bör inte endast handla om enskilda tekniska innovationer. Än 
viktigare är att politiken fokuserar på strukturen, arbetsmetoderna och 
produktivitetsstimulerande incitament inom tjänsteproduktionen. Bättre kvalitet och ser-
vice med oförändrade resurser inom tjänstesektorn är av avgörande betydelse för 
tillväxten. Att stimulera tillväxten i existerande företag måste kombineras med att främja 
etablering av fler marknadsfinansierade företag, som fortlöpande kan finansiera 
verksamheten via intäkter från de konkurrensutsatta tjänster som de levererar. 

                                                 
42 Tillväxtanalys, IT i landsbygder – IT-användningen med fokus på mikroföretag, Rapport 2010:1. 
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Behövs nya indikatorer? 
I debatten har det ofta framförts önskemål om att omdefiniera näringslivet och att den 
nuvarande klassificeringen är otidsenlig. Det finns mycket som tyder på att nuvarande sätt 
att mäta tjänstesektorns betydelse är alltför begränsad

När det gäller tjänsteinnovationer står det helt klart att dessa sällan bygger på ett patent 
utan innebär nya tjänsteerbjudanden, nya affärsmodeller eller nya sätt att samspela med 
kunder. Många tjänsteinnovationer kan snarare liknas vid sociala innovationer med alla de 
definitions- och mätproblem som detta innebär. En fråga som ställts är därför om det är 
någon större vits att mäta tjänsteinnovationer eller om det räcker med att identifiera vilka 
tjänster som faktiskt bidragit till tillväxten.  

. En fallstudie av den svenska spel-
branschen i en av underlagsrapporterna (Tillväxtanalys 2010:14) visar på svårigheterna 
med en korrekt klassificering. Trots att företagen i branschen har en liknande verksamhet 
är företagens spridning i näringsklassificeringen stor. Underskattningen av de immateriella 
tillgångarnas betydelse är ett annat exempel. Och den detaljrikedom som utmärker varu-
handeln står i skarp kontras till hur tjänstehandelsstatistiken för närvarande ser ut. När det 
gäller de immateriella tillgångarna kommer dessa att tas upp i nationalräkenskaperna med 
början för år 2013. Det finns också stora möjligheter att förbättra tjänstehandelsstatistiken 
och ett förslag redovisas i en av underlagsrapporterna (Tillväxtanalys 2010:15).  

En annan möjlighet att bättre kunna mäta och följa tjänsteinnovationerna betydelse i det 
svenska näringslivet skisseras i Appendix 2. Här argumenteras för att i större utsträckning 
än tidigare använda de data som finns i de s. k CIS-undersökningarna och som genomförts 
i många Europeiska länder. Undersökningarna innehåller uppgifter på antalet 
tjänsteinnovationer som introduceras i företagen under en viss period och deras andel av 
omsättningen. Om dessa uppgifter kombineras med de företagsspecifika databaser som 
Tillväxtanalys har öppnas nya möjligheter för att mäta tjänstesektorns betydelse för 
sysselsättning och produktivitet. 

6.4 Avslutning 
I denna rapport har fokus varit på tjänsteinnovationer och innovationer i tjänsteföretag, 
företrädesvis knutna till globala värdekedjor. Betoningen har också legat på specialisering 
och stordrift och på samspelet mellan företag. Detta är ett relevant perspektiv där mer kun-
skap behövs för att tillväxtpolitiken ska kunna bli ännu effektivare. Men detta är endast en 
del, om än en viktig del, av en politik för ett framgångsrikt tjänstesamhälle. 

Till detta bör läggas nya frågor som rör kulturella och kreativa näringar och tillväxt i helt 
nya tjänsteföretag. I det fortsatta arbetet med tjänster, tjänsteinnovation och innovations-
system blir det centralt att i ökad omfattning inkorporera frågeställningar kring helt nya 
tjänstenäringar och koncept.  

Tillväxtens villkor har varierat över tiden och är ett särpräglat inslag i den svenska ekono-
miska historien. Men tillväxt och omvandling hänger samma på ett komplicerat sätt, balans 
är sällan för handen. Vissa perioder präglas av starkare omvandling som växlats med peri-
oder av stabilitet i näringslivsdynamiken. En fortsatt viktig utgångspunkt för att främja 
tillväxt och omvandlingsdynamiken i dagens svenska näringsliv är att fördjupa förståelsen 
av samspelet mellan tjänste- och tillverkningsföretagens innovativa verksamhet i enlighet 
med intentionerna i regeringens strategi för ökad tjänsteinnovation. Insikten om detta är en 
viktig utgångspunkt för den framtida svenska tillväxtpolitiken. 
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Appendix 1: Tjänsteföretagens olika bidrag till 
produktivitetsutvecklingen 
Tjänsteföretagens olika bidrag till produktivitetsutvecklingen 1995-2007 (procentpunkter) 

 
Källa: Se underlagsrapport, Tillväxtanalys 2010:14.  

 

Förmedlingstjänster: Parti- och detaljhandel SNI 50-52 

Landtransportföretag SNI 60 

Rederier SNI 61 

Flygbolag SNI 62 

Serviceföretag till transport SNI 63 

Post- och telekommunikationsföretag SNI 64 

Producenttjänster: Kreditinstitut och försäkringsbolag SNI 65-67 

Uthyrningsfirmor SNI 71 

Datakonsulter och dataservicebyråer SNI 72 

Forsknings och andra företagsserviceföretag SNI 73-74 

Kapitaltjänster: Övrig fastighetsförvaltning SNI 70 

Personliga tjänster Hotell och restauranger SNI 55 

Utbildnings-, hälso- och sjukvårdsföretag SNI 80-85 

Andra samhälleliga och personliga tjänster SNI 90-95 
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Appendix 2: Politiknära tjänsteindikatorer – var finns 
de? 

Stora delar av innovationspolitiken bygger på välkända begrepp och indikatorer som 
patent, teknisk höjd och FoU-utgifter. Det är emellertid begrepp som inte har samma 
relevans när det gäller tjänsteinnovationer. Tjänsteutveckling leder inte till patent i samma 
utsträckning som inom tillverkningsindustrin och utveckling av tjänster är ofta inte heller 
förknippad med egen FoU-avdelning.  

Följande avsnitt ägnas åt vilka indikatorer som bäst fångar den komplexa 
tjänsteutvecklingen som beskrivits i rapporten och vilka utvecklingsbehov som föreligger 
för att täppa till kunskapsluckorna. Intrycket är att arbetet med att utforma indikatorer för 
tjänsteinnovationer och innovationer i tjänstesektorn fortfarande bara i sin linda. 

Utgångspunkt för att mäta och följa innovationsförmågan 
EU:s undersökning Community Innovation Survey (CIS) är den idag mest omfattande 
innovationsundersökningen då den sedan 2004 i en harmoniserad form gått ut till samtliga 
EU:s medlemsstater. CIS är obligatorisk att genomföra för medlemsstaterna. Den första 
CIS-undersökningen genomfördes år 1993 i tolv länder därefter har undersökningen 
vidareutvecklats i omgångar. Uppgifter från CIS utgör ett viktigt underlag till bl.a. 
European Innovation Scoreboard (EIS) och har alltmer kommit att användas i akademisk 
forskning kring innovationernas roll och effekter på företag och samhälle.43

I Sverige benämns CIS, ”Innovationsverksamhet i Svenska företag”, och SCB är ansvarig 
för insamlingen. Undersökningen omfattar förhållanden de närmast tre förflutna åren. Den 
senaste undersökningen genomfördes år 2009 då data för 2006 till och med 2008 samlades 
in. Dessförinnan samlades data in år 2007 för perioden 2004 till 2006. År 2005 samlades 
uppgifter för åren 2002 till 2004. Varje undersökning överlappar med andra ord en tidigare 
undersökning med ett år.

  

44

Utgångspunkten för CIS är att mäta den innovationsverksamhet som inte enbart har sin 
grund i FoU. Innovationsverksamhet omfattar flera typer av enskilda aktiviteter där 
forskning och utveckling bara är en, t.ex. förvärv av maskiner, utrustning, programvara och 
licenser, konstruktions och utvecklingsarbete, industridesign, fortbildning, marknadsföring 
samt forskning och utveckling när den utförs för att utveckla och eller tillämpa en produkt 
eller processinnovation.  

  

Innovation definieras enligt OECD:s manual och aktörer tillfrågas om och i vilken 
omfattning som innovation är en del av deras verksamhet.45

                                                 
43 Mairesse, J. and Mohnen, P. Innovation surveys and innovation policy, presented at the 
conference, “En route vers Lisbonne”, Luxembourg, Dec., 2008. 

  Följaktligen finns det 
information kring fyra olika typer av innovationer; produkt (varor och tjänster), process, 
organisation samt marknadsföring. För produktinnovationer finns kriterierna ”ny för 

44 Undersökningar har formellt gjort 1992 (CIS1) 1996 (CIS2) Sverige genomförde CIS2 1997 för 
perioden 1994-1996. För perioden 1996-1998 genomförde Sverige, SCB på uppdrag av NUTEK en 
nationell innovationsundersökning. och 2001 (CIS3). 
45 OECD, Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 2005, s.46, och 
s.57. 
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marknaden” och ”ny för företaget”. Med innovation i organisation avses förnyelse i 
externa och interna relationer. Här mäter man andelar av företag som infört förändring i 
ansvarskedjor, förändrat affärsmetoder samt genomfört förnyelse inom affärsallianser.  

Indikatorerna på innovation delas upp i två grupper den ena fokuserar på företag som de 
facto introducerat något nytt. Den andra fokuserar på verksamhet som kan leda till 
innovationer, innovationsaktivitet.  
Tabell 1 Innovationsindikatorer enligt förordningen 

 Indikator Form 

1 Antal företag med innovationsaktivitet/verksamhet? 
(innovation activity) 

Absolut och relativt. Definition av innovativa 
företag 

2 Antal företag som introducerat nya eller markant 
förbättrade produkter som är nya för marknaden 

Som ovan och som andel av innovativa 
företag. 

3 Intäkter med anledning av innovationer, ny eller 
markant förbättrade produkter, nya på marknader 

Intäkter i absoluta tal, som andel av 
omsättning 

4 Intäkter, som ovan, men inte nya på marknaden utan 
endast nya för företaget 

Som ovan. Denna mäter ”spridning” av 
innovation 

5 Antalet företag som bedriver samarbete med extern 
part i syfte att innovera 

Absoluta tal och andel av företagsstock 

6 Utlägg för innovationsarbetet I absolut form och som andel av omsättning 
ej obligatorisk.  

7 Antal företag som angivit mycket viktiga effekter av 
innovation 

Se 2) 

8 Antal företag med innovationsaktivitet som angivit 
mycket viktiga källor till innovation 

Se ovan. Ej obligatorisk 

9 Antal företag som angett hindrade faktorer för 
innovation 

Som 2 och som andel av företag som inte 
har innovationsverksamhet. 

Källa: EU förordningen 

Indikatorer på tjänsteinnovation 
Utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv så finns det idag ingen internationell undersökning 
med samma relevans som CIS, dels på grund av mängden och kvaliteten på de frågor som 
ställs till företagen, dels med avseende på populationen av företag som medverkar. Flera 
frågor som finns i CIS är relevanta för att analysera tjänsteutveckling inom företag och i 
industrisektorn. Det finns också frågor som är relevanta för att få en uppfattning om inno-
vationsaktiviteten i företag med främst tjänsteverksamhet. 

Innovationsaktivitet definieras utifrån svar på fyra frågor i CIS-enkäten. Det räcker att ett 
företag besvarat någon av de fyra frågorna nedan jakande för att det skall klassificeras som 
innovationsaktivt.46

1. Har företaget under de senaste tre åren introducerat en produktinnovation på 
företagets marknad eller 

 

2. har företaget under de tre senaste åren introducerat en process som har varit ny för 
företaget (processinnovation) eller 

                                                 
46 I EU enkätformulär bygger indikatorn på frågorna 2.3a, 3.1, 4.1 se även 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/inn_esms.htm. Innovationsverksam och 
innovationsaktiv använder vi synonymt i texten. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/inn_esms.htm�
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3. har företaget under de senaste tre åren har haft en innovationsaktivitet som 
avbrutits eller 

4. har företaget en pågående innovationsaktivitet 

I ett tjänsteinnovationsperspektiv kan denna indikator användas för att jämföra huruvida 
tjänstesektorn och delar av denna skiljer sig i jämförelse med övriga delar av ekonomin. 
CIS-data medger analys av andelen tillverkningsföretag som använder sig av ”icke-
tekniska” innovationer jämförs med motsvarande andel bland tjänsteföretag. CIS kan även 
användas för att analysera tjänsterelaterade innovationer i tjänsteföretag. Till exempel kan 
för samma (del)sektor andelen innovativa tjänsteföretag jämföras i EU:s medlemsstater.  

I Eurostats publikation Statistics in focus presenteras uppgifter över indikatorn för 
innovationsverksamhet för EU:s medlemsstater för 2006. Något förvånande är länder som 
Grekland, Portugal och Spanien länder med högre innovationsandelar inom tjänstesektorn 
än Sverige.  En fråga är om detta är en spegling av indikatorns utformning eller av olika 
ekonomiska faktorer.  

En annan förklaring kan vara den som framförs i rapporten Challenges for EU support to 
innovation in services som kom hösten 2009.47 Där anges att det fortfarande råder en 
osäkerhet i fråga om ”national bias in firms responding”. Det vill säga i vissa länder så 
finns en risk att företag som besvarat CIS-undersökningen inte utgör ett slumpmässigt 
urval utan det finns ett systematiskt fel (bias). För länder som domineras av företag som 
främst inriktar sig på en nationell marknad, t.ex. Portugal och Spanien finns en risk för 
överskattning av innovationsaktiviteten.48

Ett sätt att hantera ovanstående problem är att jämföra resultaten med länder där 
urvalsförfarande och statistikproduktion liknar den som används i Sverige. Till exempel 
anses Storbritannien ha en avancerad tjänstesektor med avseende på företagsnära tjänster 
och på finansmarknadstjänster. Ändå framgår att Storbritannien hamnar lägre än Sverige 
både inom tjänster som industri. En särskild analys av företagsnära tjänster skulle 
möjligtvis kunna ge en annan bild.

 Förklaringen ligger i att dessa länder visar sig ha 
den största andelen företag med innovationsformen ”ny för företaget”. Villkoras indikatorn 
med närvaro på internationella marknader så vänds rangordningen och länder som vi är 
vana att se som mer innovativa hamnar högre.  

49 En snävare krets länder som i flera avseenden liknar 
oss är mer relevanta att jämföra sig med, t.ex. Danmark, Nederländerna, Finland, Tyskland 
och Frankrike. Frågan är emellertid hur de små skillnaderna skall tolkas. Ett annat problem 
med CIS är att uppskattningar för en och samma indikator tycks kunna variera åtskilligt 
mellan åren för enskilda länder, vilket minskar tillförlitligheten när det gäller skillnader 
mellan enskilda år.50

                                                 
47 European Commission, Challenges for EU Support to innovation in services: Fostering new 
markets and jobs through innovation, PRO INNO Europe Paper No. 12, SEC (2009) 1195 of 
09.09.2009. 

 Här finns stort utrymme för förbättringar. 

48 Arundel A & Hollanders H. “2006 Trend Chart Methodology report – Searching the forest for the 
trees “missing”indicators of innovation” Merit-Maastricht Economic Research Institute on 
Innovation and Technology, 2006. 
49 Eurostats databas över CIS kan ge viss information men inte denna tyvärr 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database. 
50 Se även den sammanställning som görs i Edquist C. & Zabala J. M. “Outputs of innovation 
systems: accounting what comes out oth the system” Centre for Innovations, Research and 
competence in Learning ‘economy (CIRCLE), Lunds Universitet, 2010. 
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EU-kommissionen har sedan 2006 genom initiativet Pro Inno utvecklat ett forum för 
innovationspolitisk analys. Ett projekt inom Pro Inno är INNO-Metrics som driver 
utvecklingen av EIS (European Innovation Scoreboard) och Innobarometer som är två 
instrument för att jämföra utvecklingen på innovationsområdet inom EU.51 Syftet är att 
förse innovationspolitikens aktörer med statistisk och ekonomisk analys som tillåter 
utvärdering av egenskaper och resultat, politikens verkan och effektivitet.52

                                                 
51 

 Data från 
EUROSTAT bland annat CIS har ställts samman till en sammansatt indikator, Summary 
Innovation Indicator (SII), central inom EU. Inte mindre än 29 indikatorer ingår uppdelade 
i tre dimensioner; 1) enablers, 2) firm activities, 3) outputs (se Tabell 2). CIS indikatorer 
finns framför allt i grupperna 2 och 3. Fördelen med SII är att den ger en bild av ett lands 
aktuella situation. Nackdelen med sammansatta indikatorer är att det endast blir fiktiva tal 
att jämföra länderna med. SII-indikatorn blir abstrakt i förhållande till praktisk politik. Det 
blir svårt att jämföra mellan och att tolka förändringar med komposita 
innovationsindikatorer. 

www.proinno-europe.eu/overview. Innobarometer är en gallup-undersökning riktad till EU-
företag om bl a innovation. Se även SCB årsbok 2010 om produktivitet kapitel 1 för en historik 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2007A01_BR_00_X76BR0801.pdf. 
52 http://www.proinno-europe.eu/metrics/fact-sheet. 

http://www.proinno-europe.eu/overview�
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Tabell 2 European Innovation Scoreboard, indikatorslista i tre dimensioner 
Dimension 1 

ENABLERS  
Human resources (5 indicators) 
1.1.1 S&E and SSH graduates per 1000 population aged 20-29 (first stage of tertiary education) Eurostat (2007) 
1.1.2 S&E and SSH doctorate graduates per 1000 population aged 25-34 (second stage of tertiary education) 
Eurostat (2007) 
1.1.3 Population with tertiary education per 100 population aged 25-64 Eurostat (2008) 
1.1.4 Participation in life-long learning per 100 population aged 25-64 Eurostat (2008) 
1.1.5 Youth education attainment level Eurostat (2008) 

Finance and support (4 indicators) 
1.2.1 Public R&D expenditures (% of GDP) Eurostat (2008) 
1.2.2 Venture capital (% of GDP) EVCA / Eurostat (2008) 
1.2.3 Private credit (relative to GDP) IMF (2008) 
1.2.4 Broadband access by firms (% of firms) Eurostat (2008) 
 
Dimension 2 
FIRM ACTIVITIES 
Firm investments (3) 
2.1.1 Business R&D expenditures (% of GDP) Eurostat (2008) 
2.1.2 IT expenditures (% of GDP) EITO / Eurostat (2006) 
2.1.3 Non-R&D innovation expenditures (% of turnover) Eurostat (2006) 
Linkages & entrepreneurship (4) 
2.2.1 SMEs innovating in-house (% of SMEs) Eurostat (2006) 
2.2.2 Innovative SMEs collaborating with others (% of SMEs) Eurostat (2006) 
2.2.3 Firm renewal (SME entries plus exits) (% of SMEs) Eurostat (2005) 
2.2.4 Public-private co-publications per million population 
Thomson Reuters /CWTS (2007) 
Throughputs (4) 
2.3.1 EPO patents per million population Eurostat (2006) 
2.3.2 Community trademarks per million population OHIM / Eurostat (2008) 
2.3.3 Community designs per million population OHIM / Eurostat (2008) 
2.3.4 Technology Balance of Payments flows (% of GDP) World Bank (2008) 

Dimension 3 
OUTPUTS 
Innovators (3) 
3.1.1 SMEs introducing product or process innovations (% of SMEs) Eurostat (2006) 
3.1.2 SMEs introducing marketing or organisational innovations (% of SMEs) Eurostat (2006) 
3.1.3 Resource efficiency innovators, calculated as the average of: 
Share of innovators where innovation has significantly reduced labour costs (% of fi rms) Eurostat (2006) 
Share of innovators where innovation has significantly reduced the use of materials and energy (% of fi rms) 
Eurostat (2006) 
Economic effects (6) 
3.2.1 Employment in medium-high & high-tech manufacturing (% of workforce) Eurostat (2008) 
3.2.2 Employment in knowledge-intensive services (% of workforce) Eurostat (2008) 
3.2.3 Medium and high-tech manufacturing exports (% of total exports) UN (2008) 
3.2.4 Knowledge-intensive services exports (% of total services exports) UN / Eurostat (2007) 
3.2.5 New-to-market sales (% of turnover) Eurostat (2006)  

3.2.6 New-to-firm sales (% of turnover) Eurostat (2006 

I analogi med SII har ett särskilt kompositindex föreslagits för tjänstesektorn, SSII (Tabell 
3). Detta index är egentligen endast en delmängd av de indikatorer som finns i EIS med 
indikatorer som framgår i Tabell 3. 
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Tabell 3 Indikatorer i Pro Innos komposita innovationsindikator för tjänstesektorn 2008 

EIS-indikator Delindikator 

2.1.1 Företagens FoU-kostnader (BERD som andel av BNP) 

2.1.3 Innovationskostnader som inte är FoU-relaterade, som andel av omsättning 

2.2.1 SME företag som innovationsverksamhet (% av SME) 

2.2.2 SME som samarbetar externt (% av SME) 

2.2.3 Företagsförnyelse (SME nya+exits som andel av SME) 

3.1.1 SME som introducerar produkt eller processinnovation (% av SME) 

3.1.2 SME som introducerat innovation i organisation eller marknadsföring (%av 
SME) 

3.1.3 Resurseffektiva innovatörer 
1) andel av innovativa ftg som minskat arbetskostnader 
2) andel av innovativa ftg som minskat kostnader på 

material och eller energi 

3.2.5 Produktinnovationer som är ”nya för marknaden” (% av omsättning) 

3.2.6 Produktinnovationer som är ”nya för företaget” (% av omsättning) 

3.2.2 Sysselsättning i kunskapsintensiva tjänster (%av alla sysselsatta) 

3.2.4 Kunskapsintensiv tjänsteexport (% av all tjänsteexport) 

3.2.1 Sysselsättning i medel och högteknologisk tillverkning 

3-2-3 Andel medel och högteknologisk export (andel av total export) 

Service Sector Innovation Index  

Not: referensen till CIS gäller den information som finns för CIS3 

 

SSII tar sikte specifikt på tjänsteinnovationer men enligt Pro Inno-rapporten från 2009 är 
den mest säkra slutsatsen man kan dra att trots förbättringar i undersökningarna så är CIS 
fortfarande inte förmögen att fånga tjänsteinnovationer. Alla resultat måste därför tolkas 
extremt försiktigt.53

NESTA Innovation Index project 

 

NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) i Storbritannien har 
tagit initiativet till ett alternativt utvecklingsarbete av indikatorer. Bakgrunden är att 
Storbritannien haft en relativt hög BNP-tillväxt under de senaste 15 åren, men sett till 
rangordningarna med avseende på innovationsindikatorer är utvecklingen blygsam. 
NESTA ställer därför frågan om det finns en systematisk otillräcklighet i det etablerade 
innovationsindikatorerna som FoU-intensitet, antalet patent och andelen företag med 
innovationsaktivitet – ett innovationsgap. 

Det handlar om att vidga synen på vad som kan vara investeringar, att mäta innovation i 
sektorer som inte uppfattas som innovativa i andra undersökningar och i mer detalj ta 
hänsyn till hur innovationsprocesser går till inom företag. 

                                                 
53 European Commission, Challenges for EU Support to innovation in services: Fostering new 
markets and jobs through innovation, PRO INNO Europe Paper No. 12, SEC (2009) 1195 of 
09.09.2009. 
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På den brittiska regeringens uppdrag har NESTA utvecklat ett nytt ”innovationsindex” som 
har tre huvudsakliga delar54

• Index baserat på investeringar i innovation 

: 

• Index baserat på en innovationsvärdekedja 

• Index baserat på allmänna förutsättningar för innovation 

Av de tre faktorerna ovan så är innovationsvärdekedjan mest intressant här. I Tabell 4 
beskrivs de indikatorer för innovationsprocesser som Innovation Index bygger på55

Tabell 4 Innovationers värdekedja enligt NESTA 

. 

 Tillägnandet av kunskap Utvecklandet av 
innovation 

Kommersialisering av 
innovation 

Sektor gemensamma 
faktorer 

A1: Andel idéer som har 
externa källor 
A2: FoU-intensitet 
A3: Designkostnader i 
relation till 
omsättning/förädlingsvärde 
A5: Utnyttjande av externa 
partners som 
informationskälla 

B1: 
Processinnovation 
B2: Nya 
produkters andel 
av omsättning  
B3: Variation i 
innovation 
B6: Externa 
partner vid 
utvecklandet av 
innovation 

C2: Utgifter för 
varumärkesbyggande 
C4: Används externa 
partners vid 
kommersialisering? 

Sektorspecifika faktorer 
(exempel) 

A4: Intern kompetens B5 Intern 
kompetens 

C5 Intern kompetens 

Källa: NESTA56

Indexet bygger på ett synsätt som antar att innovation utvecklas i tre steg. Företagen 
mobiliserar olika former av resurser i varje steg. NESTA:s innovationsvärdekedja är en 
mer ambitiös undersökning än CIS genom att den försöker mäta hur innovationsprocesser 
inom företag går till i olika skeden innan företaget introducerat en produkt på marknaden. 
För varje del ställs frågor (A-C) som dels mäter intensiteter, det vill säga kostnader i 
förhållande till försäljningen, dels vilka interna och externa kompetenser som företaget har 
använt sig av. Några frågor är särskilt anpassade till den sektor man undersöker. NESTA:s 
undersökning försöker fånga upp kompetenserna i företaget som mobiliseras inom ramen 
för en innovationsprocess.  

  

De resultat som NESTA publicerat indikerar att över hälften av tillväxten i Storbritannien 
drivs av innovationer. Frågan kvarstår dock hur mycket av den oförklarade tillväxten som 
går att förklara med hjälp av de indikatorer som NESTA utvecklat. En mer noggrann 
jämförelse mellan CIS och denna undersökning krävs för att kunna värdera hur mycket 
som kan vinnas med den nya ansatsen. En preliminär jämförelse har vi sammanställt nedan 
(se Tabell 5). 

                                                 
54 NESTA arbetar även med en modul kring innovation i offentliga tjänster. 
55 NESTA, Measuring sectoral innovation capability in nine areas of the UK economy: Report for 
NESTA Innovation Index project, Index report: November 2009. 
56 NESTA, Measuring sectoral innovation capability in nine areas of the UK economy: Report for 
NESTA Innovation Index project, Index report, November 2009. 
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Tabell 5 Jämförelse mellan NESTA:s innovationsvärdekedja och CIS 

NESTA CIS motsvarigheter 

A. Tillägnandet av externa idéer  

1. Externa idéer som andel av nya idéer i företaget 
2. FoU-intensitet (kostnader/omsättning) 
3. Designintensitet (kostnader/omsättning) 
 
4. Interna kompetensers bidrag till idéer* 
5. Externa kunskapskällor 

1. Utlagd FoU (förekomst och nivå) 
2. Egen FoU (förekomst och nivå) 
3. Inköp av extern kunskap i absoluta tal/förekomst 
av design 
4. Saknas 
5. Saknas 
 

B. Utvecklandet av innovation  

1. Processinnovation, intensitet 
(kostnader/omsättning) 
2. Produktinnovation, intensitet 
(kostnader/omsättning) 
3. Innovationsaktiviteter (6 typer) 
4. Interna kompetensers bidrag till utveckling (A4)* 
5. Internt samarbete (teams) i utvecklingsarbete (5 
attribut) 
6. Externa kunskapskällor (=A5) 

1. Saknas 
2. Produktinnovationer bidrag till omsättning 
3. Förekomst av 7 aktiviteter 
4. Saknas 
5. Saknas (dock i Meadows) 
6. Informationskällor som är betydelsefulla för 
slutförande av innovationsprojekt 
 
 

C. Kommersialisering av innovation  

1. Typer av kundrelationer (5 olika)* 
2. Marknadsföringsintensitet (kostnad/sales) 
3. Interna kompetenser bidrag till kom. (=A4)* 
4. Externa kunskapskällor (7 olika) (≠A5) 
5. Utnyttjande av IP-skydd (6 former) 

1. Samarbeten med kunder 
2. Saknas 
3. Saknas 
4. Saknas 
5. Saknas 
 

16 indikatorer  

* Delvis sektorspecifika frågor 

Hur skall tjänsteinnovationernas betydelse kunna mätas bättre 
med CIS data? 
En indikator kan vara av två olika typer, en oprecis mätning av en identifierad storhet, t.ex. 
forskning och utveckling. Den andra formen av indikator är ett s.k. korrelat, vilket 
definieras som en mätbar storhet som samvarierar med en icke mätbar storhet. En sådan 
indikator baseras på ett antagande utifrån en viss modell eller teori. Antalet patent är ett 
exempel på en mätbar variabel, men i förhållande till innovationsförmåga är det bara en av 
många tänkbara indikatorer. Det krav man kan ställa är att samvariationen skall vara hög 
mellan den observerade variabeln, i detta fall antalet patent, och företeelsen som studeras – 
graden av innovationsförmåga.57

Vidare måste alla statistiska undersökningar göra en avvägning mellan vad som är möjligt 
att samla in givet kostnadsramarna. Man kan konstatera att CIS-data inte ännu fått något 
större genomslag i Sverige för att mäta och följa innovationsförmåga inom tjänstesektorn. 
Vår bedömning är att inom en nära framtid kan befintliga CIS-data utnyttjas på ett bättre 
sätt för att mäta och följa utvecklingen kring tjänsteinnovationer och innovationer i 

 

                                                 
57 Jaffe, A.“Measurement Issues” i Lewis Branscomb & James Keller (red.), Investing in 
Innovation, MIT Press, 1998.  
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tjänstesektorn, inte minst i ett komparativt perspektiv.58

Begreppet produkt som här avser både vara och tjänst anser en del forskare vara förledande 
därför att man associerar till något som är avgränsat, paketerat. Som visats i tidigare avsnitt 
är nyttan i tjänsteerbjudanden något som växer fram i mer eller mindre fasta 
kundrelationer, vilket försvårar en avgränsning av vad som faktiskt är tjänsten även om 
många tjänster numera kan avgränsas och paketeras med hjälp av IT-baserade lösningar. 
Tjänsteverksamheter gör många små stegvisa förändringar som är svåra avgränsa och 
identifiera. Ett sätt att komma runt problematiken kring att definiera tjänster är därför 
snarare att analysera förändringar som skett i tjänsteerbjudandet över tid, något som kan 
genomföras inom ramen för CIS.

 Sverige har mest att vinna på att 
jämföra enskilda sektorer och storleksgrupper av företag med länder som är jämförbara i 
någon mening eller som vi har anledning att lära oss något av på grund av att utvecklingen 
i något avseende har kommit längre.  

59

För att utveckla informationsvärdet i tillgängliga statistiska CIS-indikatorer finns det olika 
vägar att gå. Den första är att utveckla urvalet och populationen i CIS-undersökningen. 
Följande frågor bör beaktas: 

  

1. Befintlig population: Öka urvalsstorleken i syfte att göra t.ex. regionala analyser.  

2. Befintlig population: Öka urvalsstorleken i varje sektor så att bättre estimat kan 
göras på mindre företagsstorlekar. 

3. Förändrad population: Överväg om någon mer tjänstesektor bör läggas till i den 
svenska CIS-undersökningen. CIS populationen omfattar idag endast 45 procent 
av tjänsteföretagen med 10 anställda och mer. 

4. Sverige bör överväga att komplettera dagens undersökning med fler frågor som, 
dels berör finansieringen av innovationsverksamhet dels, bättre kunskaper om de 
företag som inte bedriver innovationsverksamhet. 

CIS indikatorer har ingen direkt koppling till exempelvis utvecklandet av affärsmodeller 
som en del av innovationsprocessen. Frågorna kring innovation i marknadsföring och 
innovation i organisation fångar emellertid delvis in vad som kan avses med innovation i 
själva affärserbjudandet. Med innovation i marknadsföring avses ett ”nytt 
marknadsföringskoncept” eller en ”ny marknadsföringsstrategi” som kan vara väsentliga 
för förnyade affärserbjudanden. Frågor finns också om olika former av förnyelse. Det 
handlar om produkters utformning, nya metoder för marknadsföring, produktplacering 
samt prissättning.  

Kompletterande undersökningar kan också övervägas med inspiration från Meadows 
(Measuring the Dynamics of Organisation and Work) som Sverige genomfört. Det är en 
undersökning som ligger nära till hands att gå vidare med för att öka kunskaperna om 
specifika förhållanden för tjänstesektorn. Undersökningen fokuserar på hur företag drivs, 
hur ansvar fördelas, dagligt arbete organiseras samt strategier för kontinuerlig 
kompetensutveckling. Meadows identifierar den hierarkiska strukturen, ansvaret för 
kundkontakter och kvalitetsuppföljningar som nyckelfaktorer. Vidareutbildning för att 
kunna uppfylla kraven som arbetssättet kräver lyfts också fram. Att man som i Sverige 
även kan utnyttja information från CIS ger nya möjligheter att utveckla indikatorer 
                                                 
58 Nästa CIS-insamling kommer att ske april 2011. 
59 Howells, Jeremy & Tether, Bruce, “Innovation in Services: Issues at Stake and Trends, Inno 
Studies 2001 (ENTR-C/2001), Commission of the European Communities, 2004. 
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relevanta för tjänstesektorn. Preliminära analyser visar att arbetssätt har en signifikant 
påverkan på innovationer i företag.60

Sammanfattning 

  

Helhetsintrycket är att möjligheterna att med statistiska indikatorer mäta och följa 
tjänsteinnovation fortfarande är relativt begränsade. Dels ligger svårigheterna i att avgränsa 
vad som faktiskt avses med en tjänst, dels är forskningen kring tjänsternas betydelse och 
tjänsteinnovationers roll för den ekonomiska utvecklingen fortfarande relativt outvecklad. 
Men med hjälp av mer sofistikerad användning av de möjligheter som CIS-erfarenheterna 
gett och genom komparativa analyser kan trots allt mätningar av tjänstesektorns innovativa 
verksamhet ta ett steg framåt. 

Att döma av EU:s innovationsplan kommer betydelsen av CIS snarast att öka. CIS behöver 
därför ägnas mer uppmärksamhet framförallt för att utveckla och anpassa indikatorer som 
är relevanta för Sverige. Slutsatsen är ändå att en viss vidareutveckling av CIS kan göras i 
Sverige för att bidra till relevanta och politiknära tjänsteindikatorer.  

                                                 
60 Grünewald, O. “Organisation in the black box of innovation”, mimeo SCB, 2010. 
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