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Förord 

I Tillväxtanalys uppdrag om tjänsteinnovationer förra året bifogades ett arbetsmaterial om 

statistiska indikatorer på tjänsteinnovation som kortades ned till ett appendix i uppdragets 

slutrapport. I årets uppdrag om utvecklingen av innovationssystemet, och särskilt 

uppdraget om innovationsundersökningen, har vi valt att färdigställa arbetsmaterialet till en 

färdig rapport med fokus på EU:s innovationsundersökning (CIS). Även om delar av 

materialet inrapporterats tidigare, så ger denna rapport en mer komplett och fyllig 

beskrivning av möjliga tjänsteindikatorer och deras förtjänster och brister. Till 

arbetsmaterialet har även fogats de arbeten som Tillväxtanalys driver i syfte att dels 

utveckla innovationsundersökningen, dels utveckla användningen av den information som 

CIS inbegriper. 

Lars Bager-Sjögren, analytiker på Tillväxtanalys har skrivit rapporten. 

 

Stockholm, mars 2011 

 

Enrico Deiaco 

Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 
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Sammanfattning 

I årets regleringsbrevsuppdrag har Tillväxtanalys fått uppdraget att 
 

vidareutveckla analysen om behovet av och möjligheterna till nya och utvecklade 

indikatorer i den kommande Community Innovation Survey (CIS). 
 

Tillväxtanalys bedömer att de delar av CIS som är mest intressanta att utveckla på kort 

sikt, ur såväl ett tjänsteinnovationsperspektiv som rent allmänt, är följande: 

1. Förståelsen för hur CIS- och IUS-indikatorer kan användas behöver förbättras. 

Svenska indikatoter bör jämföras med länder som det är relevant att jämföra 

Sverige med. Exempelvis har Storbritannien en utvecklad tjänstesektor. I en 

delanalys av kunskapsintensiva tjänster (KIBS) är det därför mer relevant att 

jämföra Sverige med Storbritannien än en summa av alla EU:s medlemsländer. 

För att delanalyser på svenska data i form av specifika sektorer som KIBS skall 

kunna göras att utan röjanderisk uppstår eller att varianserna blir väldigt stora, bör 

man undersöka om urvalsstorleken bör öka i vissa sektorer och storleksgrupper. 

2. Intresset för regionala innovationsanalyser ökar. Men då CIS-undersökningens 

objekt är företag, dvs. en juridisk enhet, måste en regional dekomponering av CIS-

information bygga på en fördelningsnyckel av något slag. Nära 80 procent av 

företagen i svenska CIS-undersökningen är verksamma i ett och samma län, vilket 

medför att vissa regionala dekomponeringar bör kunna göras utan 

fördelningsnyckel. Ett större urval av CIS kan medföra utökade möjligheter till 

regional uppdelning. 

3. Det behövs nya indikatorer i CIS. Rapportens genomgång av 

innovationsindikatorer visar på att det inte är självklart att det är en utveckling av 

primära ”innovationsindikatorer” som är det mest väsentliga. I två avseenden kan 

den svenska CIS-undersökningen utvecklas för att ge rikare möjligheter till analys. 

För det första kan man likt andra länder inkludera en fråga om vilken geografisk 

marknad som är mest väsentlig. För det andra kan man inkludera en fråga om hur 

innovationsverksamheten finansieras.  

4. CIS-undersökningen är den enda undersökning på kort sikt som ger statistisk 

information om innovation, och då även tjänsteinnovation. Med avseende på det 

senare är det dock ett dilemma att endast delar av tjänstesektorn är representerade 

– detaljhandel, byggindustri, hotell och restaurang samt vård och omsorg står idag 

utanför. I synnerhet detaljhandeln har på senare tid haft en 

produktivitetsutveckling som är intressant ur ett innovationsperspektiv. 

Kostnaderna att inkludera dessa sektorer i CIS är dock stora, vilket kräver ett mer 

omfattande förberedelsearbete. 

Tillväxtanalys kommer att fokusera på att utveckla de tre första punkterna. Utöver detta 

kommer vi att sätta oss in i IUS-indikatorerna och diskutera hur dessa kan tolkas i ett 

svenskt politiskt perspektiv. 
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Kort sammanfattning av arbetsrapporten 

En diskussion om innovation förutsätter i allmänhet att de som diskuterar har en gemensam 

uppfattning om vad begreppet innebär. Innovation har en tendens i dessa diskussioner att 

undfly någon bestämning, sammanhanget får definiera vad som avses. En statistisk 

indikator på innovation blir dock något annat. Statistik är mätning av kvantiteter av något 

avgränsat, något definierat. Detta kan ha en direkt anknytning, indikation på fenomenet 

eller en indirekt.  

EU:s innovationsundersökning är en direkt mätning av innovation i företag, 

varutillverkande såväl som tjänsteproducerande. Mätningen utgår från OECD:s definition 

av innovation i den så kallade OSLO-manualen, OECD:s rekommendation vid mätning av 

innovation. Denna definition avgränsar innovation till 

 produktinnovationer (varor och tjänster) 

 processinnovationer (produktionsmetoder och distributionsmetoder) 

 innovation i marknadsföring 

 innovation i organisationen av ekonomiska relationer (extern och internt). 

I teoretiska diskussioner kan innovation utgöra fler dimensioner än detta, men EU har valt 

att utgå från denna definition i den innovationsundersökning (Community Innovation 

Survey, CIS) som är obligatorisk för samtliga medlemsstater att genomföra vartannat år. 

CIS är därigenom idag den mest omfattande innovationsundersökningen i världen. Delar 

av de uppgifter som CIS samlar in är dessutom indikatorer i målsättningen för EU 

Innovation Union. I januari 2011 publicerades IUS Scoreboard som efterföljare till 

European Innovation Scoreboard.  

IUS 2011 placerar Sverige som det mest innovativa landet, enligt de 24 indikatorer som 

utgör underlaget till IUS-indikatorn. Detta är naturligtvis goda nyheter. Tillväxtanalys 

menar dock att det krävs diskussion och fördjupad analys för att kunna översätta den här 

typen av indikatorer till offentlig forsknings- och innovationspolitik. Vi menar att Sverige 

svårligen kan jämföras med EU som helhet – istället bör Sverige jämföras med ett urval av 

länder. I Tillväxtanalys arbete med CIS-data under 2011 kommer vi att göra jämförelser 

med ett sådant urval i några dimensioner av innovation där CIS data kan användas. De 

länder som vi uppfattar som mest relevanta är inga nya länder, utan de länder vi handlar 

mest med både med avseende på export och import: Tyskland, Danmark, Finland, 

Storbritannien och Nederländerna. Utöver dessa så är Schweiz av speciellt intresse, då 

detta land enligt IUS är det enda landet med högre värden på den gemensamma IUS-

indikatorn. 

I ett tjänsteinnovationsperspektiv är CIS-undersökningen den enda undersökning som 

inkluderar stora delar av tjänstesektorn, i form av 45 procent av tjänsteföretag med 10 

anställda och fler. De frågor som ställs till tjänsteföretagen besvaras i lika stor utsträckning 

som frågorna till tillverkningsföretagen, och bedöms därmed som användbara. Det finns en 

diskussion om alternativa konstruktioner av innovationsindikatorer, framför allt 

representerad av Storbritannien i deras strävan att utveckla ett innovationsindex. Även den 

ansats som den EU-harmoniserade undersökningen MEADOWS framför, bör i det här 

sammanhanget framhållas. För den senare finns uppgifter för Sverige och för den 

förstnämnda finns uppgifter enbart för Storbritannien. NESTAs arbete och Meadows bör 

ses som intressanta utvecklingsprojekt som bör uppmärksammas och följas, men eftersom 
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möjligheterna att jämföra indikatorvärden över tid och mellan länder är små med båda 

ansatserna så kan de inte ersätta den statistik som CIS levererar idag . 

Av de kompletterande indikatorerna är framför allt förädling av den information som 

varumärken utgör av särskilt intresse. Varumärken är en nyckelkomponent i nästan all 

kommersialisering av både varor och tjänster, och förstärker därmed den information i CIS 

som rör innovation i marknadsföring. Varumärken registreras idag i det EU-gemensamma 

organet OHIM. Omfattningen av landsspecifik registrering av varumärken ingår i IUS-

indikatorn. En förädling av denna information handlar om att koppla informationen till 

andra statistikkällor. 

Andra statistikkällor kopplade till tjänsteinnovationer som är relevanta att utveckla är 

indikatorer för franchising. Att utveckla ett entreprenörskap är ofta förknippat med att man 

tillämpar konceptet att man hyr ett varumärken och en affärsmodell. Franchising har 

existerat länge inom vissa områden, framför allt inom restaurangsektorn. Franchising är ett 

exempel på produktifiering av tjänster, det vill säga en tydlig avgränsning av vad tjänsten 

utgör och som har stora produktivitetseffekter. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet diskuterar tillgången till kvantitativa uppgifter som kan användas som 

indikatorer med relevans på området tjänsteinnovation. Indikatorernas relevans på 

ekonomisk politik diskuteras och förslag på utveckling som leder till ökad relevans för 

politik förs fram. 

1.1 Vad är en statistisk indikator på innovation? 

Innovationer i produktion av varor och tjänster kan mätas med hjälp av indikatorer ”direkt” 

eller ”indirekt” (se faktaruta 1 om vad en indikator är). En direkt mätning förutsätter att 

man kan definiera innovation på ett sätt som går att mäta. OECD kan beskrivas som en 

normgivare genom sin definition på innovation:
1
 

146 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. 
2
 

OECD:s definition är inte en heltäckande definition, utan en rekommendation om hur 

begreppet innovation kan delas upp i fyra komponenter som bör mätas. När man läser 

definitionen kan man dels fokusera på komponenterna, dels på ordet ”implementation”, det 

vill säga ”genomförandet” av något ”nytt”. Den första fokuseringen leder till en diskussion 

om lämpliga utfallsindikatorer. Den andra leder till olika aktiviteter som är förknippade 

med förnyelse, ”innovationsaktiviteter” eller innovationsverksamhet. Den första besvarar 

frågan Har något hänt? och den andra besvarar frågan Hur arbetar företaget strategiskt 

med förnyelse? 

OECD:s manual definierar innovationsaktiviteter enligt följande: 

Innovation activities are all those scientific technological, organisational, financial and 

commercial steps, including investment in new knowledge, which actually lead to, or 

are intended to lead to, the implementation of innovations 
3
 

Innovationsundersökningar som använder OECD:s manual som norm ställs dock inför 

problemet hur man de facto operationaliserar begreppen innovation och innovations-

verksamhet. EU:s CIS-undersökning har en operationalisering som blivit tongivande, men 

är naturligtvis inte den enda möjliga formen på hur man skall mäta innovation.  

OECD:s definition av innovation leder till att definitioner av andra begrepp måste göras. 

Begreppet ”ny” i innovationsdefinitionen är centralt och måste klargöras, men man måste 

även klargöra vad som avses med produkt, process, metod i marknadsföring och 

organisation (se nedan). Med ”ny” avses de tre kvalifikationerna ”ny för företaget”, ”ny för 

marknaden” och ”ny för världen”.  

Beroende på vilken definition av ”innovation” man väljer kan denna mätas direkt eller 

indirekt. Innovationsundersökningar riktade till företag där man efterfrågar om de 

                                                 
1
 Att OECD är normgivare betyder inte nödvändigtvis att detta är det enda sättet att mäta 

innovation. OECD:s norm är framdiskuterad under villkoret att jämförbarheten av olika länders 

innovationsundersökningar skall vara så stor som möjligt. NESTA:s innovationsindex (se avsnitt 

4.2) är ett exempel på hur efterfrågan på mer specifika mått växer. 
2
 OECD (2005) s. 46. 

3
 OECD (2005) s. 91. 
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introducerat innovationer är ett exempel på hur man direkt försöker mäta fenomenet. EU:s 

undersökning Community Innovation Survey (CIS) är den idag mest omfattande 

innovationsundersökningen, då den i en harmoniserad form går ut till samtliga EU:s 

medlemsstater. Innovation definieras och aktörer tillfrågas om och i vilken omfattning som 

innovation är en del av deras verksamhet. CIS behandlas nedan i avsnitt 1.3.
4
 

Indirekt mätning av innovation bygger på antaganden om att investeringar och utgifter av 

en viss typ är förknippade med ökad produktivitet, där ökad produktivitet antingen likställs 

med vad som avses med innovation eller är där den ökade produktiviteten innefattar fler 

komponenter varav innovation är en komponent. Här fokuserar man mer på att mäta en 

kapacitet för innovation (eller produktivitetstillväxt). Istället för att försöka mäta ett nytt 

och svårspecificerat begrepp, fokuserar den här typen av undersökning på olika 

kostnadsslag som är möjliga att redovisa mer specifikt.  

I Tillväxtbokföring (growth accounting) har man på senare tid utvecklat begreppet 

investering till att gälla fler åtgärder som det är rimligt att anta leder till intäkter över mer 

än ett år. Kostnader för sådana åtgärder bör följaktligen benämnas investeringar.
5
 I 

Storbritannien har man utvecklat ett särskilt index för investing in innovation som delvis 

bygger på den här typen av ansats (se vidare avsnitt 4.2 nedan).  

I själva verket referas begreppet ”innovation” till båda dessa ansatser såväl i dagens 

innovationsundersökningar, som i innovationspolitiken. Begreppet innovation används 

alltså dels som namn på ett utfall, något nytt har introducerats, dels eller som namn på en 

verksamhet som syftar till att ta fram något nytt.
6

 En politisk fokus på 

innovationsverksamhet kan därför berättigas genom att politik kan ha bäring på beslutet att 

investera i innovationsverksamhet, till exempel på olika former av incitament som 

skatteavdrag eller utvecklingsstöd. Innovationer ur ett ex post-perspektiv är dock mer i 

linje med vad som avses med innovation, och till exempel andelen ”innovativa” företag 

förs fram som en indikator på innovationssystemets resultat.
7
 

Rapportens organisation 

Med detta sagt så kommer denna rapport ha följande organisation. Kapitel 2 beskriver 

EU:s CIS-undersökning med betoning på ett tjänsteinnovationsperspektiv. Kapitel 3 

redogör för olika typer av innovationsindikatorer som CIS-data medger. Kapitlet avslutas 

med exempel på kritik som anförts mot CIS-undersökningen. Alternativa indikatorer på 

tjänsteinnovation tas upp i kapitel 4 där kompletterande undersökningar till CIS nämns, 

men också andra indikatorer som varumärken och mönsterskydd diskuteras. I det 

avslutande avsnittet sammanfattas kapitlet.  

                                                 
4
 OECD (2005) s. 46 och 57. 

5
 Edquist H (2010). 

6
 Det senare utnyttjas till exempel av VINNOVA och Innovationsbron i sitt namn där de båda 

arbetar med att förbättra betingelserna för framtagandet av innovationer. Ingen av aktörerna 

producerar innovationer i den första bemärkelsen. 
7
 Se t.ex. Edquist, C. & Zabala, J. M. (2010) se även Pro Inno (2011). 
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Faktaruta 1 Vad är en indikator? 

En indikator kan vara av två olika typer. Den ena är en mätning, med viss felmarginal, av en identifierad 
storhet. Ett exempel på detta är utgifter för forskning och utveckling. Vi har definierat vad vi mäter men 
har inte möjligheten att mäta detta exakt av kostnadsskäl eller andra skäl. Den andra formen av indikator 
är ”korrelatet”, vilket definieras som en mätbar storhet som samvarierar med en icke-mätbar (latent) 
storhet. En sådan indikator baseras på ett antagande att en viss modell/teori är fallet. Om man avser att 
jämföra innovationsgraden mellan länder med omfattningen av patent så utgör antalet patent en indikator 
på innovationsgraden. Som namnet anger måste en korrelatindikator samvariera med den latenta 
variabeln av intresse. Samvariationen bör dessutom vara hög med den latenta variabeln (Jaffe 1998).  

Icke-mätbarheten kan bero på kostnadsskäl som genuina svårigheter att mäta storheten. Många 
indikatorer är både bristfälligt mätta och används som korrelat till ett fenomen. Antalet nya företag är ett 
exempel på detta. De indikatorer som refereras till i detta avsnitt är främst av den förstnämnda typen.  

Mätningen av indikatorn kan ske subjektivt, dvs. en bedömning görs av en respondent där t.ex. en 
företagare uppskattar hur stor andel av omsättningen som utgörs av nya produkter, eller objektivt. I det 
senare fallet så mäts fenomenet oberoende av en respondents bedömning. Att mäta innovationer efter 
publicerade produktlanseringar är ett exempel på en objektiv mätning av innovation.8 

Förutom vanliga statistiska egenskaper som validitet och reliabilitet så kan en indikator också 
karaktäriseras med orden robusthet, genomförbarhet och relevans. En robust indikator är enkel att samla 
data på, dess värde är inte omtvistat och har en politisk förankring. Genomförbarhet (feasability) anger 
istället kostnads- och datainsamlingsproblem. Relevans anger slutligen att indikatorn är väl avpassad för 
sitt syfte. I avsnitt 1.4.2 diskuteras hur mätning av FoU-intensitet kan vara en mindre relevant indikator än 
vad dess acceptans (robusthet) motiverar. 

 

Indikatorer på tjänsteinnovation 

Över tid har en fokus på insatsfaktorer i form av patent och forskning och 

utvecklingsarbete dominerat både forskningen och intresset från politiskt håll. En 

anledning är att dessa uppfattas som konkreta och direkta objektiva mått på 

innovationsutveckling. Arundel (referens) diskuterar dock att koncentrationen på dessa 

mått vittnar om en förenklad syn på vad innovationer är och hur dessa uppstår. Att 

begränsa sig till dessa mått leder lätt till en modell för utveckling som beskriver en linjär 

utveckling från FoU över patent till tillväxt. Innovationsundersökningar syftade redan från 

början till att mäta små förändringar av förnyelse i flera delar av ekonomin. I dessa var 

tjänstesektorn inkludera och andra delar av ekonomin som inte uppfattads som 

högteknologisk. Man identifierade tidigt att innovativ utveckling sker i andra former än 

”nya produkter”, det vill säga innovativa arbetssätt, innovativ design och innovativa 

marknadsföringsmetoder. Stiftelsen NESTA:s arbete för ett vidgat innovationssynsätt är ett 

exempel på denna utveckling. 

”But the UK’s economic success will depend on its ability to commercialise and profit 

from research and ideas and to innovate in the service sector and the creative industries. 

The investments needed to make this happen range from product and service design to 

developing innovative skills and organisational innovation.” (Nesta 2009) 

OECD:s manual för innovationsundersökningar är en produkt av teorier om hur 

ekonomiska aktörer agerar sinsemellan och reagerar på förändringar i sin omvärld. Inom 

                                                 
8
 En alternativ metod går ibland under namnet ”Literature based innovation output” (van der 

Panne 2007). Vi bedömer den som mer relevant vid identifierandet av ”radikala” innovationer och 

inte inkrementella och som mindre relevant för tjänsteinnovationer. Inom OECD diskuterades 

intensivt på 80 och 90-talet huruvida det var lämpligt att mäta ”objektivt” eller ”subjektivt” där 

valet gick till den subjektiva mätningsmetoden som idag är grunden i de flesta 

innovationsundersökningar. För historik se Goudin (2002) och OECD (2005). 
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innovationslitteraturen betonas att en aktör, ett företag, inte utvecklar innovationer isolerat 

utan företagets interaktion med omvärlden är viktig för framgång. Man betonar att företag 

som organisation utvecklar sitt kunnande, ett lärande, över tiden. Lärande är förmågan att 

ta till sig ny kunskap och kombinera den med egna erfarenheter i nya tillämpningar. 

Lärandet är en social process som inbegriper både kodifierad och tyst kunskap. 

Diskussionen om ”lärandets” betydelse har uppmärksammat betydelsen av ”hur” företagen 

arbetar i sina processer, det vill säga hierarkisk struktur och liknande.  

Citatet från Storbritannien ovan ställer frågan om etablerade sätt att operationalisera och 

mäta innovation är adekvata i ett samhälle som domineras av tjänsteproduktion. Ett 

genomgående problem är att inom tjänsteverksamheter så är produkten ofta svår att 

avgränsa. I vissa verksamheter har man lyckats med en avgränsning och ”produktifierat” 

tjänsten. Franchising är ett exempel på produktifierade tjänster. Erbjudandet till kunden är 

standardiserat. Priset påverkas av konkurrenssituationen och produktivitetsutvecklingen 

ligger i effektivare produktions- och distributionsprocesser. 

Ett annat problem är relationen mellan små, inkrementella förbättringar och de 

”förbättringar” vi lyckas avgränsa och definiera i innovationsundersökningar. Svårigheten 

att mäta det förstnämnda och det otillräckliga i att bara studera de senare är kanske än 

större i just tjänsteproduktion. 

För att kunna utveckla diskussionen bör vi dock gå igenom hur den största 

innovationsundersökningen mäter tjänsteinnovationer, det vill säga EU:s 

innovationsundersökning Community Innovation Survey.  
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2 Att ”direkt” mäta omfattningen av innovationer 
– CIS-undersökningen 

Community Innovation Survey (CIS) är en standardiserad undersökning som varje 

medlemsland i EU skall göra vartannat år enligt förordningen från 2004
9
. I Sverige kallas 

CIS ”Innovationsverksamhet i svenska företag” och SCB är ansvarig för insamlingen i 

Sverige. Undersökningen omfattar förhållanden de närmast tre förflutna åren. Den senaste 

undersökningen gjordes 2009 då data för 2006 till och med 2008 samlades in. 

Dessförinnan samlades data in 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.
10

  

Den första CIS-undersökningen genomfördes 1993 i tolv länder, därefter har den 

undersökta populationen och frågebatteriet utvecklats. Söker man efter undersökningar 

som baseras på CIS så är det i huvudsak äldre material som dominerar, och då främst 

undersökningarna CIS3 och CIS4. Diskussionen om dessa tidiga 

innovationsundersökningar fokuserades på hur de kan harmoniseras, det vill säga utveckla 

likheten mellan olika länders innovationsundersökningar. Tre områden kan sägas dominera 

diskussionen.  

Det första området är frågan om innovation är ett begrepp som fungerar inom 

tjänstenäringarna. De första undersökningarna använde begreppet ”teknologisk 

innovation”, vilket på senare tid har övergivits. En del länder hade separata undersökningar 

riktade till tillverknings- respektive tjänstesektorn.  

Tabell 1. CIS-undersökningar11 

Namn Data om-
fattar 

Kommentar 

CIS1 1992 Pilotundersökning i 12 EG-länder och Norge, krav på ökad harmonisering. 

CIS2 1996 Population som idag, dock för tillverkning 20 anställda och större, tjänstenäringar 10 
anställda och större. Utnyttjandet av begreppet ”teknologisk innovation”. 

CIS3* 1998–2000 Begreppet teknologisk innovation överges, separata enkäter till tjänste- respektive 
tillverkningsföretag överges, fler tjänstebranscher inkluderas, frågor om hinder. 

CIS4 2002–2004 Ej jämförbar med CIS3, fråga om marknadsföring och organisation introduceras, första 
CIS som är obligatorisk, frågor om hinder. 

CIS2006 2004–2006 Samma som CIS4, pilot på ny modul över marknadsinnovation och 
organisationsinnovation (dock inte i Sverige), frågor om hinder. 

CIS2008 2006–2008 Nyhet. Temadel med frågor om miljöinnovationer, inga frågor om hinder. 

CIS2010 2008–2010 Nästa CIS. Temadel: Kreativitet och färdigheter. 

*För övriga EU insamlades CIS3 2001. 

 

                                                 
9
 Förordning 1450/2004 som implementerade beslutet Np 1608/2003/EC. 

10
 Undersökningar har formellt gjorts 1992 (CIS1), 1996 (CIS2) och 2001 (CIS3). Sverige 

genomförde CIS2 1997 för perioden 1994–1996. För perioden 1996–1998 genomförde Sverige en 

nationell innovationsundersökning, genomförd av SCB på uppdrag av NUTEK.  
11

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/inn_esms.htm. 

Se även Frank Foyn kapitel 8 i OECD (2006) om historik. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1450:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D1608:EN:NOT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/inn_esms.htm
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Det andra området var att harmonisera formen, det vill säga i vilken ordning frågorna i 

enkäten skulle ställas. Det tredje området handlade om vikten av att urvalsförfarande, 

insamling och redigering av data sker på ett standardiserat sätt. EU:s förordning har löst en 

del av dessa problem.  

Förordningen anger att nio grundindikatorer skall insamlas (se tabell 1) – fem skall samlas 

in vid varje undersökning och fyra vart fjärde år. Förordningen anger även inom vilka 

sektorer som insamlingen av data skall göras och hur stora företagen skall vara (tio 

anställda och större) som man samlar in data från.  

Den harmoniserade enkäten som Eurostat sammanställer inkluderar även några frågor som 

är helt frivilliga för länderna att ta med och förslag på ett temablock som också är valfritt. 

Temablocket förändras vid varje insamling. Det första tillfället för temablocket var för CIS 

2008 med frågor om innovationer som är knutna till uthållig utveckling. För CIS 2010 har 

man föreslagit ett temablock med frågor om kreativitet och färdigheter (skills). 

Figur 1. Innovationsindikatorer enligt förordningen 

 Indikator Form 

1 Antal företag med innovationsaktivitet (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, nya eller 
markant förbättrade produkter, nya på marknaden. 

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 Antal företag som bedriver samarbete med extern 
part i syfte att innovera. 

Absoluta tal och andel av företagsstock. 

6 Utlägg för innovationsarbetet. I absoluta tal och som andel av omsättning. 
Ej obligatorisk.  

7 Antal företag som angett mycket viktiga effekter av 
innovation. 

Se 2). 

8 Antal företag med innovationsaktivitet som angett 
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 förordning enligt fotnot 3. 

Från och med CIS 2006 riktar sig undersökningen till företag med 10 anställda och fler, 

vilket utgör cirka 20 000 företag i Sverige. ”Tjänsteföretagen” utgjorde drygt 11 000 av 

dessa (tabell 2). I CIS undersöks dock inte hela tjänstesektorn. De största tjänstesektorerna 

med avseende på antalet företag med tio anställda och fler och som inte är inkluderade i 

CIS är  

 detaljhandeln 

 hotell- och restaurangsektorn 

 övriga företagstjänster 

 vård och omsorg. 
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CIS tjänsteföretag omfattar cirka 45 procent av tjänstesektorns företag med tio anställda 

och fler.
12

 Urvalsstorleken för den senaste innovationsundersökningen i Sverige är 5 418 

företag och svarsfrekvensen ligger på cirka 85 procent.  

Tabell 2. Sektorer undersökta i svenska CIS, antal företag 2008 med 10 anställda och fler, andel med 
innovationsverksamhet  

SNI 2002 Sektor/bransch Antal 
företag i 

CIS 
population 

Minst 10 
anställda 

Andel med 
innovations
verksamhet 

C 05-09 Gruvdrift och mineralutvinning 73 30,1 

D 10-39 Tillverkningsindustri 7 154 57,9 

E 40-41 El, gas, värme, vatten, rening och 
återvinning 

428 50,7 

F Byggsektor   

G 50-52 Partihandel (ej motorfordon) 3 765 55,6 

H  Detaljhandel   

I 60-63 Transport och magasinering 2 591 28,2 

J 65-67 Kreditinstitut och försäkringsbolag 513 58,3 

72 Telekommunikationstjänster, 
programvaruproducenter, datakonsulter, 
informationstjänster 

1 746 69,0 

73 

74 

Forskning och utveckling  

Andra företagstjänster, arkitektkontor, 
teknisk konsult, tekniska prov (74.3) och 
reklam (74.4) 

1 128 59,5 

  17 398 54 

Not: SNI2002 nomenklatur 

Källa: SCB, Innovationsverksamhet i svenska företag 2006–2008. 

2.1 Vilka dimensioner ingår i CIS-undersökningen? 

I detta avsnitt går vi igenom vad CIS frågade efter i den senaste undersökningen. I 

genomgången jämförs Sveriges undersökning med motsvarande i Frankrike, 

Nederländerna, Storbritannien, Danmark och Finland.
13

 Genomgången skall inte ses som 

fullständig, utan kommentarer har gjort utifrån en bedömning av eventuell relevans där 

svenska data inte kan erhållas på annat än genom att fråga företagen. 

CIS-undersökningen omfattar cirka 24 frågeområden där en del utgörs av mer än en fråga. 

Åtta av frågeområdena är obligatoriska i syfte att kunna leverera data till de indikatorer 

som förordningen kräver. Sveriges undersökning 2008 överensstämde med den 

harmoniserade frågan i 19 fall.  

CIS frågar i huvudsak efter förekomster av något. Detta är ofta enkelt att svara på, men i 

analyser vill man gärna skilja på storleksnivåer mellan företagen. Inom två områden – 

inkomster och utgifter – efterfrågas dock storleken.  

                                                 
12

 Egna beräkningar via en kontroll av CIS population och SCB:s statistikdatabas på scb.se (FEK). 
13

 Nästa undersökning är planerat till 2010 och genomförs i Sverige från och med april. Data från 

CIS 2008 är delvis åtkomliga från Eurostats databaser. 
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De länder som utmärker sig är framför allt Danmark och Storbritannien. Inget av dem 

följer den ordning på frågorna som är rekommenderad. Danmark harmoniserar sin 

innovationsundersökning med sin FoU-undersökning, vilket leder till en del 

överlappningar. Danmark samlar också in information varje år. Storbritannien skiljer även 

ut sig i att flera av de obligatoriska frågorna inte är ställda på samma sätt i enkäten. 

Framför allt hanterar Storbritannien frågor om ”mjuk” innovation annorlunda. Man har fler 

frågor om företagsledningens strategier, om förändringar/innovation i organisation och 

marknadsföring. Man kan också konstatera att Nederländerna och Storbritannien låtit en 

del frågor från CIS3 hänga kvar, till exempel om innovationsarbetet har medfört så kallade 

”throughputs” som patent, varumärken eller mönsterskydd.  

Figur 2. Översikt av CIS-undersökningens huvudavsnitt 

 

 

2.1.1 Om företaget och dess marknad 

Den harmoniserade undersökningen inleds med frågor om företaget ingår in en koncern 

och, om detta är fallet, i vilket land som koncernens huvudkontor ligger i. Därefter 

efterfrågas på vilka geografiska marknader som företaget arbetar samt vilken av dessa som 

utgör den största andelen av företagets omsättning. I denna dimension ställer inte Sverige 

frågan om företagets viktigaste marknad, vilket andra länder gör. Att kunna avgöra vilka 

marknader som är viktiga kan vara betydelsefullt för att i analyser härleda politikrelevant 

information. Sverige bör därför överväga att inkludera denna kvalificering inför nästa 

omgång av innovationsundersökningen.  

I Storbritannien har man en fråga om nyligen gjorda sammanslagningar som kan ha berört 

företaget. I Sverige kan man dock till viss del få denna information från SCB:s 

registeruppgifter.
14

 

                                                 
14

 SCB har ett register (FAD) där man följer vart majoriteten av de anställda tar vägen vid uppköp 

och sammanslagningar. I de privata informationsbankerna MM och UC finns uppgifter om uppköp 

och sammanslagningar. 

Utfall: 
Innovation i vara/tjänst 
Innovation i process/leverans/stödsystem 
Innovation i organisation 
Innovation i marknadsföring 

Om: innovationsverksamma 
Innovationsverksamhet 
Källor 
Samarbeten 
Finansiering 

Syften med 
innovationsverksamheten 
 
 

Alla: 
Avbruten/avslutad/pågående 
innovationsverksamhet? 
Ja/nej 

Alla: 
Anledning till avsaknad av 
eller begränsad 
innovationsverksamhet? 
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2.1.2 Produktinnovation (obligatorisk fråga) 

Nästa del i undersökningen berör produktinnovationer. I förklaringen av produktinnovation 

understryks att detta innefattar introducerandet av en produkt eller tjänst. En 

produktinnovation är ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet, 

användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem. En produktinnovation måste 

vara ny för företaget, men behöver inte vara ny för företagets marknad. Några exempel är 

signifikanta förbättringar av teknisk specifikation med avseende på komponenter och 

material. Ett annat exempel är användargränssnitt och funktionella egenskaper i mjukvara.  

Frågan om produktinnovation är uppdela på så vis att man uttryckligen frågar om företaget 

utvecklat en vara eller om man utvecklat en tjänst. CIS verkar därmed kunna fånga upp 

specifika tjänsteinnovationer oavsett vilken bransch företaget är verksamt i.
15

 Någon 

information om antalet innovationer efterfrågas inte.  

För att räknas som en produktinnovation räcker det att innovationen är ny för företaget. 

Detta kan uppfattas som ett lågt krav på innovation. Ett argument är att försöka fånga vad 

företaget agerar på. Det ställs emellertid en separat fråga om hur ny innovationen är: Är 

denna ny för företaget eller är den ny för företagets marknad? För företag som både kryssat 

i att de introducerat en varuinnovation och en tjänsteinnovation går det inte att veta vilken 

innovation som frågan gäller.  

Avsnittet om produktinnovation efterfrågar också om denna är utvecklad av företaget självt 

eller tillsammans med någon annan eller till fullo utvecklat externt.  

Detta frågeavsnitt behandlar flera aspekter av innovation. ”Genuina” innovatörer är de 

företag som är aktiva på en internationell marknad och som själva utvecklat en innovation. 

Detta försöker frågeavsnittet att fånga. Frågan mäter också en annan aspekt av innovation 

som handlar om lärande och spridning av innovation. Det enklaste med avseende på 

innovation som ett företag kan göra är att kopiera andra produkter och införa dessa på sina 

marknader.
16

 Samhällsekonomiskt är detta av betydelse men detta mått på 

produktinnovation är mer ett ”spridningsmått”. Om företaget har besvarat att man enbart är 

aktiv på den egna nationella marknaden så kan även måttet ”ny för företagets marknad” 

tolkas som ett spridningsmått. Om företaget dessutom anger att produkten till fullo 

utvecklats externt så blir bilden av ett företag som är entreprenöriellt, det vill säga är 

skickligt att utnyttja arbitragemöjligheter, men har liten ”egen” innovationsförmåga. Vi 

återkommer till denna diskussion nedan när vi tar upp indikatorer.
17

 

Detta är ett exempel på hur CIS är en subjektiv undersökning, det vill säga den försöker 

mäta faktorer som företaget agerar på. 

Frågeavsnittet avslutas med fråga om innovationers betydelse för företagets omsättning. 

Man ber företag ange hur stor andel som produkter eller tjänster som införts under de 

                                                 
15

 Frågan delas dock inte upp i den rapport som SCB producerar. 
16

 Triptyken invent – innovate – imitate brukar användas. 
17

 För en diskussion om koppling mellan entreprenörskap och innovation se Tillväxtanalys (2009) 

Begreppet ”arbitrage” används främst inom handel men används i entreprenörskapslitteraturen om 

en individ som ser en ekonomisk möjlighet att kombinera kunskap från flera förhållanden t 

exkunskap om lågt pris på en vara på en plats och kunskap om möjlighet att denna vara kan säljas 

på en annan plats till ett högre pris.. 
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senaste tre åren, utgör av det innevarande årets omsättning. Detta är den första av två 

former av information beträffande storlek som ingår i CIS.
18

  

Ser vi till hur andra länder utformat sina enkäter så har Danmark valt att kvalificera 

”nyhet” än mer genom att lägga till kvalifikationen ”ny för världen”. I Storbritanniens 

enkät har man valt att vidga spektrat åt andra hållet med kvalifikationen ”significantly 

changed but not new”.  

2.1.3 Processinnovation (obligatorisk) 

Nästa avsnitt i enkäten behandlar processinnovationer. Processinnovationer inkluderar 

förändringar i använd teknik, använd utrustning och utnyttjad programvara. Tre typer av 

processinnovationer efterfrågas. Den första typen är produktionsmetoder, och här visar CIS 

tydligt att produktionsmetoder även gäller produktionen av tjänster. Den andra typen är 

leveransmetoder, av egna produkter men även av insatsvaror. Den tredje typen är 

innovation inom stödverksamheten, som förbättringar i styr- och underhållssystem, 

inköpssystem och ekonomisk kontroll. Liksom för produktinnovationer efterfrågas inte 

antalet processinnovationer.  

Det är obligatoriskt för medlemsländerna att efterfråga om processinnovationen är ny för 

företaget. I några länder, dock inte Sverige, ställer man även en kvalificerande fråga om 

företaget har introducerat någon processinnovation som kan betraktas som ny för 

företagets marknad.  

Inom området tjänsteinnovationer är distributionsprocesser med hjälp av digital teknik och 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) av stor relevans. Utvecklingen inom IKT 

är snabb och kraven på kommunikationsanpassning är stor. Trots detta så finns det 

utrymmen för särskilda anpassningar av digitala distributionsprocesser och logistik som 

kan karaktäriseras som nya innovationer för marknaden. Att exkludera detta avsnitt medför 

med andra ord att tjänsteaspekter underskattas i den svenska undersökningen. 

Även i detta avsnitt efterfrågas om processinnovationen tagits fram i samarbete med andra 

aktörer.  

2.1.4 Pågående och avbruten innovationsverksamhet (obligatorisk fråga) 

Frågeavsnitt nummer fyra i undersökningen handlar om att introducera begreppet 

”innovationsverksamhet”. Vid sidan om utfall som produkt och processinnovation är 

avsnittets huvudfokus innovationsverksamhet. Innovationsverksamhet omfattar flera typer 

av enskilda aktiviteter, där till exempel forskning och utveckling är en. I CIS beskrivs 

innovationsverksamhet som 

förvärv av maskiner, utrustning, programvara och licenser, konstruktions- och 

utvecklingsarbete, industridesign, fortbildning, marknadsföring samt forskning och 

utveckling när denna verksamhet utförs särskilt för att utveckla eller tillämpa en 

produkt eller processinnovation. (Vår understrykning) 

Företagen ombeds att besvara om de saknar innovationsresultat i form av produkt eller 

processinnovation under den studerade treårsperioden, 2006–2008, trots att de har haft en 

innovationsverksamhet. Företagen får välja någon av följande anledningar: 

a) innovationsverksamheten avbröts i förtid (ja/nej)  

                                                 
18

 Se kritiken av Mairesse och Mohnen i avsnitt X:x nedan. 
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b) innovationsverksamhet pågick vid undersökningsårets slut. 

Frågans konstruktion medför bland annat att man kan identifiera en andel företag som a) 

inte haft några innovationsutfall och b) företag som inte har bedrivit innovations-

verksamhet alls.  

Svaren på denna fråga utgör tillsammans med svar på produkt och processinnovationsavs-

nittet grunden till indikatorn ”andelen innovationsverksamma företag”. Enligt CIS 2008 

hade 54 procent av de företag i Sverige som ingick i undersökningen 

innovationsverksamhet.  

Själva frånvaron av eller en begränsad innovationsverksamhet kan vara en möjlig 

anledning till politiska åtgärder. Möjliga anledningar till att vissa företag inte har varit 

innovationsaktiva fångas upp i frågan om hinder till innovationsverksamheten. Denna 

fråga ställdes dock inte i CIS 2008 (endast obligatorisk var fjärde år). Hinderfrågan tar upp 

följande fyra faktorer till att innovationsverksamhet har förhindrats eller begränsats: 

 Kostnader 

 Begränsade egna medel, externa medel eller höga 

innovationskostnader 

 Kunskap 

 Brist på kvalificerad personal, brist på relevant information om 

teknik och marknader, brist på partner 

 Marknad 

 Dominans av etablerade företag, osäkerhet om förväntad 

efterfrågan på produkt eller tjänst som tas fram 

 Anledning att inte bedriva innovationsverksamhet 

 Tidigare innovationer tillräckliga 

 Ingen efterfrågan på innovationer 

Då frågan ställdes senast i Sverige, CIS 2006, erhöll man det något motsägande resultatet 

att företag med innovationsverksamhet upplever större problem i samtliga hinderavsnitt.
19

 

Den troliga förklaringen är dock att företag som aktivt strävar efter förnyelse möter 

problem som man upplever och rapporterar som hinder. Företag som inte bedriver 

innovationsverksamhet under ett undersökningstillfälle har olika anledningar till detta. En 

anledning som redovisas i CIS är att företag kan ”leva” på gamla innovationer (figur 3) i 

sådan omfattning att de inte behöver utföra innovationsverksamhet.  

I figur 3 nedan återges skillnader mellan företag som bedriver innovationsverksamhet och 

de som inte gör detta. 

 

                                                 
19

 SCB(2008) s. 35. 
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Figur 3. Företag med och utan innovationsverksamhet CIS 2008 som svarat man inte introducerat 
innovation p.g.a. tidigare innovationer, andel i procent 2008 fördelat på tjänste- och industriföretag 

 

Källa: SCB (2008) 

Figur 3 anger att företag som inte bedriver innovationsverksamhet verkar kunna leva på 

”gamla” innovationer. Med andra ord utvecklar de en relativt stor andel varor och tjänster 

som har en livslängd som överstiger tre år, och som under denna tid inte motiverar till 

förnyade innovationsansträngningar. Andelen är större för industriföretag än för 

tjänsteföretag, vilket antyder att ”sunk costs” är större inom industrisektorn. Detta motsägs 

dock av förhållandet för de minsta företagen inom tjänstesektorn, som anger att de kan leva 

på äldre innovationer. 

Även i CIS 2006-undersökningen fanns frågan om produktinnovationen var en vara eller 

en tjänst. Det bör därför finnas möjligheter att särskilja om företag som bedriver 

innovationsverksamhet med fokus på tjänster möter andra hinder än de som fokuserar på 

produkter. Ser vi ur ett sektorsperspektiv visar uppgifterna från CIS 2006 att tjänsteföretag 

och industriföretag anser att samma faktorer har betydelse för innovationen: finansiering 

med egna medel, konkurrens från etablerade företag på den marknad man agerar på och 

brist på kvalificerad personal. Industriföretagen anger i större omfattning att finansieringen 

är ett problem. I Storbritannien har man valt att ställa frågan om hinder även i CIS 2008. 

Det finns en skepsis över hur användbara subjektiva frågor om ”hinder” är för företag. Få 

frågor eller indikatorer är tillräckliga i sig själva. Hinderfrågan är den enda frågan där CIS 

samlar information om företag som inte bedriver innovationsverksamhet, undantaget det 

första inledande frågeavsnittet. Med tanke på att två offentliga program Tillväxtverkets 

produktutvecklingsstöd och Vinnovas Forska & väx bygger på antagande att företag som 

inte bedriver utvecklingsarbete kan förmås att börja med detta är det relevant att samla viss 

information om företag som inte bedriver innovations- eller utvecklingsverksamhet. 
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2.1.5 Informationskällor och samarbeten 

Inom innovationsdiskussionen utgår man från att den tid är förbi när företag kunde 

utveckla innovationer genom egen kunskapsframtagning. Betydelsen av nätverk och 

samarbeten som källor till kunskap betonas numera. CIS-undersökningen har därför sedan 

starten haft avsnitt som fångar kunskapskällor som har bidragit till att en 

innovationsaktivitet har kunnat slutföras (contributed to the completion of existing 

innovation projects), men inte använts i formella samarbeten.  

Blocket om informationskällor har Sverige, till skillnad från de övriga länderna, valt att 

exkludera. 

Internt inom företaget och företagsgruppen 

Marknaden 

 Leverantörer 

 Klienter eller kunder 

 Konkurrenter eller andra företag inom företagets område eller sektor 

 Konsulter, privata forskningsinstitut 

Institutionella källor 

 Universitet 

 Centrala myndigheter och offentliga forskningsinstitut 

Andra källor 

 Konferenser, mässor, utställningar 

 Vetenskapliga tidskrifter, branschtidskrifter 

 Branschorganisationer 

Svaren kan ges i formen: Hög/medium/låg/inte relevant.  

NESTA:s undersökningar visar att en skillnad mellan tjänsteföretag och industriföretag är 

just att tjänsteföretagen använder sig av större och lösare nätverk för utveckling av sina 

produkter. Inom Pro Inno, kommissionens initiativ för att utveckla användandet av den 

EU-gemensamma innovationsstatistiken, har emellertid inte utvecklat någon indikator för 

denna information. Notera att frågan ovan avser information som har haft betydelse för 

avslutandet av ett innovationsprojekt. Det är alltså inte frågan om allmän betydelse av 

någon informationskälla. Information om denna typ av fråga kan vara en indikator på 

innovationssystemets effektivitet. Danmark har tillfört en fråga om hur kunskaper om 

efterfrågan tas fram, framför allt i form av kundundersökningar (user innovation). Man 

frågar om kunskap som företagen inhämtat via 

 allmän kundkontakt 

 strukturerade metoder som fokusgrupper, marknadsanalys, paneler 

 engagerade ”allmänbrukare 

 ”avancerade” brukare. 
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2.1.6 Samarbeten i innovationsverksamhet (obligatorisk fråga) 

I ett särskilt avsnitt efterfrågas om man har bedrivit ett ”aktivt deltagande i samarbete med 

någon annan institution om innovationsverksamhet. Listan inkluderar kunder, leverantörer, 

konkurrenter, universitet och konsulter. Man indikerar samarbete med att kryssa för vilken 

geografisk tillhörighet samarbetspartnern har. Företaget skall dessutom ange vilken av 

samarbetspartnerna som man anser viktigast. I Finland har man valt att be företaget ange 

hur stor betydelse varje samarbetspartner har haft. Danmarks undersökning skiljer ut sig 

från de övriga genom en direkt fråga om vilka universitet företaget samarbetat med.  

2.1.7 Innovationsverksamhet för produkt och processinnovationer 

CIS-enkätens sjätte avsnitt handlar om vilken typ av innovationsverksamhet som 

förekommer eller har förekommit i företaget. Man frågar om företaget varit engagerat i åtta 

typer av aktiviteter:  

o egen utförd FoU 

o utlagd FoU 

o investeringar i maskiner och utrustning 

o förvärv av annan kunskap 

o utbildning i samband med innovationsverksamhet 

o marknadsintroduktioner 

o aktiviteter som utvecklad design och utformning av varor och tjänster 

o övriga aktiviteter som har bäring på företags innovationsverksamhet.
20

 

För de fyra först nämnda aktiviteterna insamlas uppgifter om kostnaderna som lagts ut.  

I detta avsnitt har Storbritannien specificerat fler komponenter under investeringar i form 

av ”avancerad utrustning/maskineri, datorer, mjukvara”. Under 

marknadsföringsverksamhet ber Storbritannien företagen att specificera denna i 

komponenterna  

 förändring i utformning/design av produkt/tjänst 

 marknadsundersökning 

 marknadsföring (market methods) 

 lanseringsform. 

I den harmoniserade undersökningen anges att fyra komponenter (egen FoU, utlagd FoU, 

investering och inköp av annan kunskap) skall förses med uppgifter om kostnader för 

verksamheten i absoluta tal. Detta är den andra källan till information om storleksnivåer i 

CIS-undersökningen. Storbritannien efterfrågar kostnaderna för samtliga åtta komponenter 

av ovan specificerade innovationsverksamheter. I tabellen nedan återges skillnader i 

fördelningen av innovationsutgifter i Sverige enligt CIS 2008. Tjänstesektorn har generellt 

lägre utgifter för alla komponenter i absoluta tal än industrin, utom i utgifter för extern 

kunskap där utgifterna är nära dubbelt så stora. Med den bredare definitionen på 

                                                 
20

 Detta är dock inte en öppen fråga, så CIS kan inte användas som en källa att undersöka om vissa 

namn på nya aktiviteter blir vanligare över tiden. 
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investeringar i maskiner, datorer och mjukvara visar det sig även att tjänstesektorn lägger 

en större summa på investeringar i maskiner etc. än industrin (som andel av totala utgifter 

för innovationsverksamheten). 

Tabell 3. Fördelning av innovationsutgifter i industrin jämfört med tjänstesektorn, andelar i procent 200821 

 Industrin (I) 
Tjänstesektor 

(T) T / I 

Totala innovationsutgifter, mnkr 110 480 35 029 32 

Egen FoU (%) 61,4 47,4 24 

utlagd FoU (%) 21,5 12,7 19 

Investeringar (%) 15,6 29,5 60 

Extern kunskap (%) 1,5 10,4 214 

Omsättning mnkr 2 029 715 2 404 500 118 

Källa: SCB (2009) 

2.1.8 Ekonomiskt stöd 

I förslaget till frågor från Eurostat ingår en fråga om man har mottagit offentligt stöd i 

samband med någon innovations aktivitet. Denna fråga har Sverige liksom Danmark valt 

att exkludera.  

Denna fråga har inte en direkt koppling till tjänsteinnovationer. I förstone kan frågan 

upplevas relevant ur ett utvärderings- eller ett uppföljningsperspektiv. Om frågan ställdes i 

den svenska enkäten skulle man jämföra företag som har innovationsaktiviteter och 

offentlig finansiering med övriga: Är andelen med offentligt stöd stor i gruppen företag 

med innovationsaktivitet? Finns det en systematik i gruppens struktur som är oväntad? 

Domineras andelen företag med produktinnovationer av företag med offentligt stöd? Det 

finns flera frågor som naturligtvis kan vara av intresse, men urvalsstorleken på 

undersökningen medför att nedbrytningar på delgrupper kan vara förknippade med stora 

osäkerheter. En utveckling här ligger snarare att koppla information (registeruppgift) om 

företag som mottagit stöd till innovationsundersökningen – alternativt kan alla företag som 

får stöd även uppmanas att besvara innovationsundersökningen.  

I OECD:s sammanställning av innovationseffekter hävdar man dock att det finns en tydlig 

koppling mellan statligt stöd till innovationsaktiviteter och förekomsten av sådan. Det 

betyder att länder med stöd har högre utlägg på innovationsverksamhet (OECD, 2010 s. 

31). 

Sverige har flera stöd till företag med innovationsverksamhet. Utan information om det 

totala stödet i förhållande till en lämplig resultatvariabel där länder kan jämföra sin relativa 

stödeffektivitet har denna fråga ett tveksamt informationsvärde.  

I samband med frågan om stöd har Frankrike valt att inkludera en egen fråga om olika 

finansieringskällor till innovationsverksamheten. Denna fråga lyder:
22

  

Har utgifter för innovation finansierats helt eller delvis genom 

 ert företag 

                                                 
21

 Uppgifter från SCB (2009). Man kan diskutera vilket nyckeltal som ”investeringar” bör relateras 

till. Förädlingsvärdet anger hur stora investeringarna är i relation till det värde som företagen de 

facto tillför.  
22

 Denna lista överensstämmer i huvudsak med OECD:s rekommendation i Oslomanualen s. 102. 
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 förskott på kundens beställningar 

 finansinstitut 

 användning av finansmarknaderna 

 riskkapitalbolag eller affärsängel 

 icke-vinstdrivande privat institut 

 statligt stöd. 

För varje valmöjlighet frågar man hur stor andel denna är. I Frankrike får man därmed 

både uppgift om frekvenser och hur stor betydelse respektive finansieringskälla har. 

Nederländerna har också extra frågor om finansiering men avgränsar dem till om FoU-

kostnaderna har finansierats externt samt ur vilka källor (enligt Eurostats specifikation). 

Till skillnad från övriga länder efterfrågar man i Nederländerna också summan av externt 

finansierade medel för verksamheten.  

CIS 2010 kommer eventuellt att inkludera en fråga om hinder för innovationsverksamhet, 

denna ställdes även i CIS 2006 men inte i CIS 2008 i Sverige (se ovan om innovations-

verksamhet). En jämförelse mellan andelen företag som upplevde hinder under 

högkonjunkturen 2004 till 2006 och krisåren 2008 till 2010 kan därför göras. CIS är den 

enda studien där denna, ehuru subjektiva, bedömning finns återgiven i ett urval för en stor 

del av företagspopulationen.
 23

  

Eftersom CIS är en regelbundet återkommande undersökning borde man överväga att 

diskutera om CIS kan användas som kompletterande information om tillgången till extern 

finansiering för de företag som arbetar med innovationsutveckling. Ett förslag till 

kompletterande information om finansiering är att inkludera en fråga likt den ovan 

redovisade som finns i Frankrike, samt en fråga om hur mycket av innovations-

verksamheten som finansierats med hjälp av externa medel. Denna information ökar 

möjligheterna till intressanta analyser. Till exempel skulle en fördelning av externt 

genererade medel med avseende på företagsstorlek och typ av innovationsverksamhet visa 

på strukturförhållanden vi idag inte känner till. Se avslutande avsnitt med förslag att gå 

vidare med. 

2.1.9 Innovation inom organisation och marknadsföring 

Ovan noterades hur CIS-undersökningen utgår från att innovation inte enbart sker i 

”teknologiska former” i produkter och produktionsprocesser. Dels har man inkluderat fler 

former av innovation i produkt- och processdefinitionerna, dels har man infört avsnitt som 

efterfrågar om innovation har skett i företagens sätt att arbeta och sätt att bedriva 

marknadsföring. 

I avsnitten om innovation i marknadsföring och organisation försöker man fånga förnyelse 

i mer ”mjuka” eller immateriella områden. Begreppet affärsmodell som har fått viss 

aktualitet i Sverige i ett antal rapporter används dock inte, men det är möjligt att summan 

av innovation i dessa två komponenter överlappar vad som avses med affärsmodell
24

.  

                                                 
23

 Tillväxtverkets databas för småföretag (mindre än 50 anställda) anger att cirka 13 procent av 

företagen som är äldre än tio år säger sig ha svårigheter att finansiera önskade investeringar 

jämfört med 25 procent av de yngre företagen (NUTEK 2006). 
24

Se diskussion i t.ex. Tillväxtanalys (2010). 
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Med innovation inom marknadsföring avses signifikanta förändringar i  

 produktdesign och förpackning 

 produktplacering  

 försäljningskanaler  

 nya former av prissättning.  

Man efterfrågar endast förekomst (ja/nej). Men man frågar även efter syftet med 

innovationerna i marknadsföringen, om dessa avser att öka marknadsandelarna, nå nya 

kundgrupper samt nå nya geografiska marknader. 

Sverige följer den harmoniserade enkäten, liksom övriga länder utom Storbritannien. 

Med organisatoriska innovationer inbegrips förändringar i hur företaget agerar framför allt 

med avseende på för det första arbetssätt som lean production och total quality 

management, för det andra förändring i ansvarsfördelning inom arbetsorganisationen och 

för det tredje förändring i externa relationer, det vill säga om företaget har ingått i allianser, 

partnerskap eller lagt ut verksamhet som tidigare bedrevs inom företaget. Frågorna gäller 

förekomsten och inte hur stor del av företaget som förändringen har omfattat, vilket 

naturligtvis är en brist (se beskrivning av Meadows avsnitt 1.4.3 nedan). 

Enkäten understryker att innovation inom detta måste vara betingat av företagsledningens 

strategiska beslut. Företagen skall också utesluta förändringar med anledning av 

sammanslagningar med andra företag. 

Även inom detta avsnitt efterfrågas anledningarna till förändringen i organisationen, och 

dessa summeras till 

1. kostnadsreduktion 

2. ökad förmåga till nyutveckling 

3. förbättrad förmåga till kommunikation 

4. förbättrad lyhördhet till kunder. 

Tidigare har CIS visat intresset för innovation i marknadsföring och organisation på 

verksamhet som har att göra med produkt- och processinnovation. Detta har rönt kritik och 

nu står dessa varianter av innovation på egna ben i undersökningen. De behandlas dock 

styvmoderligt i så motto att information saknas som kan användas för att beräkna hur dessa 

former av innovation har bidragit till produktivitetsökningen. Informationen i detta avsnitt 

av undersökningen har inte exploaterats ännu.  

2.1.10 Syften med innovationsverksamhet 

I enkätens avsnitt om syftet med innovationsverksamheten strävar man efter att fånga in 

det som i litteraturen kallas för ”technology push”, dvs. teknikdriven utveckling, respektive 

”demand pull”, eller efterfrågestyrd utveckling. En annan anledning till 

innovationsverksamheten är konkurrenstrycket på de marknader som företaget arbetar på.  

I undersökningen efterfrågas om elva olika syften har betydelsen hög, medel, låg eller är 

utan relevans som anledning till innovationsverksamheten. 
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2.1.11 Effekter av innovationer 

CIS 2006 hade ett avsnitt där företagen tillfrågades om ”effekter” av innovationer. 

Avsnittet upprepades inte i CIS 2008 och planeras inte att ingå för CIS 2010. Avsnittet 

dominerades av frågor som relaterades till produkt- respektive processinnovationer. 

2.1.12 Temadel 

Från och med CIS 2008 infördes en del i CIS-undersökningen som är avsedd att växla med 

anledning av olika teman som EU-driver. För CIS 2008 ställdes det ett antal frågor om 

innovationer med gynnsamma effekter på miljön. Frågorna riktade sig till företag med 

innovationsverksamhet, 54 procent. För fem av nio uppmätta miljöeffekter av innovationer 

redovisar tjänstenäringar större effekter än industrin, men endast två är signifikanta 

(minskade föroreningar av luft, vatten och mark samt minskade koldioxidutsläpp).  

2.1.13 Avslutande kommentar 

Ovanstående beskrivning är inte fullständig med avseende på frågor som de här studerade 

ländernas nationella undersökningar har valt att ta med. Framför allt från Frankrike och 

Storbritannien kan dock nämnas några frågor som Sverige inte har i nuvarande 

undersökning. I Frankrike ställer man en öppen fråga om vad som var företagets viktigaste 

innovation som infördes under undersökningsperioden (tre år). Man frågar även efter 

karaktären på denna innovation, det vill säga produkt, process, organisation eller 

marknadsföring. I Storbritannien har man, som tidigare nämnts, ett antal frågor om 

förändringar i organisationen och sammanslagningar med andra företag – faktorer som 

man vet påverkar produktiviteten negativt initialt. 
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3 CIS-indikatorer för tjänsteinnovation 

De senaste 15 åren har vi sett en explosion i framställningar av olika indikatorer för 

innovationsförmåga och konkurrenskraft. Den första innovationsundersökningen inom 

dåvarande EG genomfördes 1993. Syftet med undersökningen var då, och är fortfarande, 

att mäta omfattningen av innovationer och mer i detalj mäta förekomsten av innovationer 

som inte har ett ursprung i FoU-satsningar.  

Under andra halvan av 1990-talet och även i början av 2000-talet växte antalet akademiska 

uppsatser som berörde relationen mellan FoU-insatser, innovationsresultat och 

produktivitet i företag. Sofistikerade ekonometriska modeller där data från CIS-

undersökningar spelade en avgörande roll, kunde fastslå en signifikant korrelation 

därvidlag.
25

  

Under 2000-talet har nya problem blivit föremål för studier. Ett problemområde är om det 

går att härleda olika sätt att utveckla innovationer, det vill säga fördjupa förståelsen av 

olika källor till innovation bland vilka traditionell FoU ingår. Ett ytterligare syfte med 

undersökningarna var att, vid sidan av att mäta förekomsten av innovation, även mäta 

innovationskapacitet i form av förekomsten av olika typer av innovationsansträngningar. 

Intensiva diskussioner har handlat om andra ”innovationsmetoder” än just FoU-arbete. 

Hippel introducerade begreppet ”user-innovation” i syfte att understryka betydelsen av 

närhet till klienter och kunder, men även deras aktiva medverkan och inflytande i 

innovationsutvecklingen. Chesbrough lanserade begreppet ”open innovation” för att 

karaktärisera att innovationer tas fram i högre grad i samarbeten i olika former, till skillnad 

från ”closed innovation” där ett företag utvecklar allt från ax till limpa. 
26

 

Parallellt med denna diskussion om ”innovationsformer” har man diskuterat hur man skall 

kunna sammanfatta all ny innovationsrelevant information på ett relevant sätt för politiska 

syften. Här handlar det om att konstruera indikatorer som har ett särskilt värde som 

signaler till det politiska systemet. 

Det här avsnittet är uppdelat i tre delar. Den första delen diskuterar allmänt olika typer av 

indikatorer som CIS data medger. Den andra delen redogör för de mer politiskt relevanta 

indikatorer som PRO-INNO utvecklat till EU-kommissionen med anledning av Lissabon-

agendan. Avsnittet avslutas med den tredje delen som berör en del kritik av CIS-

undersökningen och indikatorarbetet i allmänhet. 

3.1 Indikatorer på tjänsteinnovation 

Innovationsundersökningar som CIS har alltså som syfte att försöka vidga perspektivet på 

innovation till något mer än nya varor med teknisk karaktär och FoU-arbete. Kritik har rik-

tats mot att man inte har varit tillräckligt framgångsrik, och Eurostat har reviderat under-

sökningen med anledning av denna kritik. Utifrån ett tjänsteinnovationsperspektiv så finns 

det idag ingen etablerad undersökning som har samma relevans, varken i form av vilka 

frågor som ställs till företagen eller vilken population av företag som undersöks. Vi såg i 

föregående avsnitt att flera frågor som finns i CIS är relevanta som en aspekt av tjänste-

                                                 
25

 Den första som bildade skola var Crepon, Duguet & Mairesse (1998). Se även Mairesse & 

Mohnen (2010). 
26

 von Hippel (1986), Chesbrough (2003). Se resultatet för Storbritannien i avsnittet om NESTA 

nedan och underlag om immateriella investeringar av Harald Edquist. 
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utveckling inom företag i industrisektorn. Flera frågor är också relevanta för att markera 

innovationsbenägenheter och innovativa företag i tjänsteverksamheter. 

För att illustrera hur CIS kan användas för att konstruera en indikator tar vi indikatorn på 

innovationsaktivitet. Detta är en central indikator som ofta återges i Eurostats 

publikationer. Innovationsaktivitet definieras utifrån svar på fyra frågor i CIS-enkäten. Det 

räcker att ett företag besvarat någon av de fyra frågorna för att klassificeras som 

innovationsaktivt.
27

 

Indikatorn innovationsaktivitet innebär att företaget: 

1. har under de senaste tre åren introducerat en produktinnovation på företagets 

marknad  

 

eller 

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

(processinnovation)  

 

eller 

3. har under de senaste tre åren haft en innovationsaktivitet som avbrutits  

 

eller 

4. har en pågående innovationsaktivitet. 

I ett tjänsteinnovationsperspektiv kan denna indikator användas för att jämföra om 

tjänstesektorn och delar av denna skiljer sig från övriga delar av ekonomin. För Sverige 

återges skillnader mellan olika delar av näringslivet i tabell 2 ovan. Den visar att bortsett 

från transportsektorn är tjänstesektorerna lika innovationsaktiva som tillverkningsindustrin. 

I Eurostats publikation Statistics in focus presenteras uppgifter om denna indikator för EU 

som helhet med data från CIS 2006 som grund. Sverige rangordnas som nummer åtta med 

avseende på innovationsbenägenheten inom industrin och nummer tio för tjänstesektorn.  

                                                 
27

 I EU:s enkätformulär bygger indikatorn på frågorna 2.3a, 3.1 och 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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Figur 4. Innovationsaktivitet enligt CIS 2006-undersökningen och Eurostats indikator 

 

Hur skall vi i Sverige förstå omständigheten att både Portugal, Spanien och Grekland har 

en tjänstesektor som är mer innovationsbenägen (propensity to innovate), vilket är 

Eurostats tolkning av indikatorn? Åtminstone tre förklaringar kan anföras. En är att 

begreppet ”innovation” tolkas på olika sätt i olika länder. Men som vi såg i ovanstående 

avsnitt att CIS innovationsverksamhet innefattar närmast allt systematiskt 

utvecklingsarbete, vilket bör medföra en mindre risk för vantolkning än begreppet 

”innovation” (se Arundel 2007). Att företag i olika länder skulle uppfatta 

innovationsverksamhet systematiskt olika är därför inte troligt. En annan förklaring kan 

vara den som antyds i rapporten Challenges for EU support to innovation in services som 

kom hösten 2009. Där anges att det fortfarande råder en osäkerhet över ”national bias in 

firms responding”, nämligen en risk att företag som besvarat CIS-undersökningen i vissa 

länder inte utgör ett slumpurval utan visar på ett systematiskt fel (bias). En slutsats är att 

man bör vara försiktig med svepande slutsatser.  

En tredje förklaring är att begreppet ny för företag med avseende på produkt och 

processinnovation har vissa konsekvenser som kanske inte är förknippade vad man ofta 

associerar med innovation. En del länder har stor hemmamarknad men inte så många 

internationell verksamma företag. Dessa företag kan ange att de är innovativa genom att de 

för in innovation från omvärlden till sin hemmamarknad Detta stämmer med den definition 

som OECD har föreslagit, det vill säga innovation är något som är nytt för företaget och 

som företaget agerar på.
28

 

Indikatorn för innovationaktivitet kan dock kvalificeras. Om man tar hänsyn omfattningen 

som företagen i ett land är verksamma på internationella marknader, så vänds 

rangordningen och länder som i allmänhet betraktas som avancerade och innovativa 

placeras högst. Arundel menar att dylika mer ”komplexa” indikatorer är nödvändiga att 

härleda, för att öka CIS-undersökningens möjligheter att ge politikrelevanta resultat.
29

 

                                                 
28

 Arundel (2007). 
29

 A. A. 
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Figur 5. Innovationsbenägenhet uppdelad mellan tjänstesektor och industrin enligt CIS 2008 
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Källa: Eurostat 

I figur 5 ovan ser vi att för CIS 2008 så har Sveriges rangordning inte förändrats med 

avseende på industriföretagens innovationsbenägenhet. För tjänsteföretagen har dock en 

marginell förändring skett. Vad som är anmärkningsvärt är att procentandelen är så mycket 

högre för CIS 2008 än för CIS 2006, något som gäller för samtliga länder. 

Ett annat sätt att hantera ovanstående problem är att framför allt jämföra resultaten med 

länder där urvalsförfarande och statistikproduktion om Sveriges. Bland dessa länder kan 

det dessutom vara relevant att välja dem som vi vill jämföra oss med. Till exempel anses 

Storbritannien har en avancerad tjänstesektor med avseende företagsnära tjänster och 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

32 

finansmarknadstjänster. Av figur 4 ovan ligger Storbritannien lägre än Sverige både inom 

tjänster och industri men en analys av just de företagsnära tjänsterna kan vara relevant.
30

 

Figur 6. Tillverkningsföretag i CIS 2008 population, andel i procent 
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Källa: Eurostat31 

Figur 6 och 7 visar andelen företag i industrin och tjänstesektorn i respektive lands CIS-

population (nedersta stapeln) samt andelen företag med innovationsaktivitet och andelen 

som implementerat innovation i organisation eller marknadsföring 2008.  

Något anmärkningsvärt är att Danmark och Sverige i dessa termer är likvärdiga som 

industriländer. Sverige har dock en större andel innovationsverksamma industriföretag, 

vilket kanske kan förklaras att industriföretagen är större i Sverige. Finland är däremot det 

land som betraktas som mest likt Sverige med avseende på näringsstruktur. Figur 6 

indikerar en lägre andel ”tjänsteinnovationer” i finska industriföretag.  

                                                 
30

 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. 
31

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database tabell: 

inn_cis6_type. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Figur 7. CIS 2008 tjänsteföretag, andelar i procent 
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Källa: Eurostat32 

Figur 7 illustrerar förhållanden i tjänstesektorn. Sverige och Danmark har högre andelar 

med tjänsteföretag som har innovationsverksamhet eller har introducerat 

tjänsteinnovationer. Frågan är hur dessa skillnader skall tolkas. Den här analysen kan 

utvecklas genom att uppgifterna bryts ned på enskilda sektorer, till exempel så kallade 

KIBS-företag. 
33

 

3.1.1 Kvalificerade innovationsformer 

Ovanstående resonemang bygger på förekomsten av olika former av innovationsaktivitet 

eller förekomsten av specifika ”tjänsteinnovationer”. Men andelen företag som har 

innovationsverksamhet säger inget om hur de arbetar. Med utgångspunkt i CIS-data 

diskuteras om man kan konstruera indikatorer för olika ”innovationsmodus” eller 

innovationsformer.  

Företagen kan klassificera som
34

 

 strategiska, dvs. har regelbunden FoU-verksamhet och är aktiva på internationella 

marknader 

 intermittenta, dvs. FoU-verksamheten är mer tillfällig, annars lika med ovan 

 teknikmodifierare – ingen egen FoU, enbart aktiva på lokal marknad 

                                                 
32

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database tabell: 

inn_cis6_type. 
33

 Se även den sammanställning som Edquist och Zabalo (2010) gör. 
34

 Arundel & Hollanders (2005). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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 teknikanvändare – anammar extern utvecklad teknik men har ingen egen 

innovationsverksamhet. 

I denna diskussion har en rapport till Nordic Innovation Centre föreslagit en indikator som 

anger graden av innovativitet på följande skala:
35

 

1. ny för marknaden, internationellt aktivt företag 

2. ny för marknaden, nationellt aktivt företag 

3. ny för företaget, egen anpassare 

4. ny för företaget, företaget lär av andra. 

Indikatorn tar alltså hänsyn till vilken marknad företaget arbetar på – en dimension som vi 

tidigare visat är väsentlig vid jämförelser mellan länder. Figuren nedan återger denna 

indikator sammanställd i NICE-projektet NIND för CIS4-data.
36

  

Figur 8. Utfallsindikator där utfallet betingas av ”nyhetsvärdet” på olika marknader 

 

Källa: Block et al (2007) 

Intressant är att andelen ”new to international market” i figuren för svenska 

tillverkningsföretag motsvarar den nivå, nära 40 procent, som Tillväxtanalys angivit som 

den andel av exportvarorna där svenska företag levererar vad som kan kallas ”hög 

kvalitet”: Det vill säga att inom samma varugrupp kan svenska företag ta ut högre priser än 

vad motsvarande importvaror betingar. Båda indikatorerna fokuserar på internationella 

marknader men att de landar på samma nivå kan vara en tillfällighet.
37

 

                                                 
35

 NIND Policy RelevantNordic Innovation Indicators. Se även hur NESTA försöker utifrån annat 

mätverktyg diskutera detta spörsmål, avsnitt 4.2. 
36

 CIS4-data täcker perioden 2002–2004. 
37

 Se Tillväxtanalys (2009) s. 40 tabell 5. Varugruppsnivå i den kombinerade nomenklaturen (KN) 

är väldigt detaljerad i jämförelse med t.ex. näringsgrensnomenklaturen. 
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NIND-projektets rapport är den enda vi stött på som använt informationen om 

produktinnovationen är en vara eller en tjänst. I Figur 9 nedan återges hur företag i CIS4 

som angett att de introducerat (minst) en produktinnovation har beskrivit den som en vara 

eller en tjänst eller om man introducerat båda typerna. Vi ser att av alla företag som angett 

att de introducerat produktinnovationer är cirka 20 procent enbart tjänsteinnovationer, 

medan ytterligare 15 procent har både introducerat varu- och tjänsteinnovation. I det 

nordiska perspektivet skiljer sig både Norge och Island från de övriga i dessa proportioner. 

Figur 9. Fördelning av produktinnovatörer på varor respektive tjänsteinnovationer 

 

Källa. Block et al (2007) 

3.2 Politikrelevanta indikatorer? 

CIS-undersökningen bidrar med uppgifter till EU:s Innovations Scoreboard
38

 som syftar 

till att motivera medlemsstaterna till fortsatta ansträngningar i att stimulera utveckling och 

tillväxt via innovationer.  

Arundel (2000) konstaterade tidigt att det är mycket svårt att möta kraven på indikatorer 

för politikgörande ändamål. En optimal policy-indikator skall enligt Arundel kunna 

motivera till politisk handling genom att signalera problem. Indikatorn skall även ange en 

lösning på problemet genom att kunna visa på rätt politikområde. Politikrelevans kan 

uppnås genom 

 jämförbarhet med andra länder 

 jämförbarhet över tid. 

Förutsättningen är dock att detaljnivån på informationen är tillräcklig för det sammanhang 

som man anger. Att använda andelen innovativa företag i Sverige i relation till EU27 som 

ett uppföljningsmått för svensk innovationspolitik kräver närmast en god berättelse och en 

stor tilltro till det uppskattade indikatorvärden, för att kunna smältas.  

                                                 
38

 http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard-2009. 
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Ett problem med indikatorer som berör politik är att det finns så många indikatorer. Detta 

löser man genom att summera enskilda (enkla) indikatorer med sammansatta (composita) 

indikatorer (se faktaruta 2).
39

 

Faktaruta 2 Vad är en komposit indikator? 

Så snart man vill minska information i ett antal indikatorer genom att till exempel summera värdena på 
dessa, så erhålls en indikator som en funktion av indikatorvärden, en komposit indikator. Intresset för 
indikatorer har föranlett OECD att publicera en handbok för hur man bör förhålla sig vid konstruerandet av 
sådana komposita indikatorer. En metod som Pro Inno följer är den så kallade MinMax-ansatsen. Den 
består i att alla indikatorer först omvandlas till att ligga på en skala mellan 0 och 1. När väl detta är gjort 
kan en summering av indikatorerna göras. Denna summa divideras därefter med antalet ingående 
indikatorer för att få ett aritmetiskt medelvärde, vilket i slutändan utgör den komposita indikatorn. Det mer 
formella uttrycket är angivet nedan. 
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Där symbolen  skall läsas ”för/över alla”  

I Pro Innos framtagning av komposita indikatorer ingår en procedur där extremvärden identifieras och 
undersöks innan de eventuellt utesluts. Vidare tas hänsyn till att små länder ofta har extrema värden. 
Vissa indikatorer som antalet patent har empiriska fördelningar som är skeva och med s.k. tjocksvansar, 
dvs. ett litet antal observationer styr frekvensfördelningen. Den typen av fördelningar transformeras icke-
linjärt (log-linjärt eller som i Pro Innos fall där kvadratroten dras på indikatorvärdet) i syfte att få en mer 
hanterlig fördelning.  

 

EU-kommissionen har sedan 2006 genom initiativet Pro Inno utvecklat ett forum för 

innovationspolitisk analys. Ett projekt inom Pro Inno är Metrics som driver utvecklingen 

av EIS (European Innovation Scoreboard). Innobarometer är ett instrument för att jämföra 

utvecklingen av innovation inom EU. Projektet Metrics har för närvarande sin bas på FN-

universitetet i Maastricht.
40

  

The objective of INNO-Metrics is to provide innovation policy makers with statistical 

and economic analyses that will allow evaluating the characteristics and performances 

of national and regional innovation systems, as well as the impact and efficiency of 

national and European innovation policy measures.
41

 

Av alla framförda indikatorer för innovation och konkurrenskraft föreslår man en 

minskning av dessa till 29 indikatorer uppdelade på tre grupper och sju dimensioner (tabell 

9). De tre grupperna är enablers, firm activities och outputs. CIS indikatorer finns framför 

allt i den andra och tredje gruppen. Utifrån länderuppgifter på de 29 (30) indikatorerna 

härleds komposita indikatorer, dels en övergripande indikator Summary Innovation 

Indicator, SSI, dels komposita indikatorer för varje dimension. (Se bilaga 1 för en 

fullständig lista på indikatorer som ingår i SII.)
42

 

                                                 
39

 OECD (2008) har publicerat en handbok komposita indikatorer med anledning den ökade 

efterfrågan om att minska antalet indikatorer. 
40

 www.proinno-europe.eu/overview. Innobarometern är en gallup-undersökning riktad till EU-

företag om bl.a. innovation. Läs historiken i kapitel 1 i SCB:s årsbok 2010 om produktivitet 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2007A01_BR_00_X76BR0801.pdf. 
41

 http://www.proinno-europe.eu/metrics/fact-sheet. 
42

 I den allra senaste versionen har dessa minskats till 24, Pro Inno (2011). 

http://www.proinno-europe.eu/overview
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Figur 10. Grupper och dimensioner i EIS indikatorsystem 

Grupp Dimension Antal indikatorer 

Enablers   

 Human resources 5 

 Finance & support 4 

Firm 
activities 

  

 Firm activities 3 

 Linkages & entrepreneurship 4 

 Throughputs 4 

Output   

 Innovators 4 

 Economic effects 6 

Summary Innovation Index (SII) 30 

Källa: Hollander& Kanerva (2008) 

I European Scoreboard redovisas Summary Innovation Index (SII) för medlemsstater, men 

även där data tillåter jämförelser mellan EU och USA och Japan. Detta kan ses som den 

centrala innovationsindikatorn för EU. Indikatorns syfte är snarast att stimulera 

medlemsstaterna till diskussion och ansträngningar som påverkar den rangordning som SII 

förmedlar. Fördelen med SII är att den med en bild kan ge information om ett lands 

situation. Ett problem är dock att härleda vad den eventuella förändringen består av. Ett 

annat problem är att ett land kan arbeta politiskt med förändringar som inte återspeglas i de 

identifierade SII-indikatorerna. (Se bilaga 1 för en fullständig lista på de enskilda 

indikatorerna.) Slutligen är det fortfarande inte klarlagt i vilken omfattning och på vilket 

sätt som politik påverkar indikatorerna. Relationen är med all säkerhet komplex. Sverige 

har till exempel god tillgång till riskkapital i ekonomin trots hög kapitalvinstskatt.
43

 

I figur 8 nedan återges den senaste publicerade SII. Hur stor är skillnaden mellan Sverige 

och Nederländerna? Sverige rangordnas som nummer 1 och Nederländerna som nummer 

11 men avståndet går inte att tolka. Skillnaderna måste härledas genom en analys av de 

ingående termerna i SII. Figuren återger förtjänstfullt även värdet för SSI för ett tidigare år. 

Sverige har minskat en aning från detta år. Skillnaden mot de övriga i fältet har minskat. 

Tolkningen är därför att Sverige, trots ledarposition, har förlorat i innovationsresultat. En 

naturlig fråga är om Sverige blivit mindre effektivt i genomförande eller om det är de 

andra länderna som med ”upphinnarfaktorns” logik krupit närmare. SII-indikatorn är en 

summering av 29 indikatorer, vilket medför att även om det aggregerade resultatet kan 

upplevas positivt så innebär indikatorn en abstraktion som är svår att veta hur man skall 

hantera policymässig. Pro Inno redogör dock för både nivåer och förändring på de enskilda 

komponenterna, vilket ger möjligheter för analys och diskussion hur dessa förhåller sig till 

såväl utförd politik som andra ekonomiska faktorer. 

                                                 
43

 NESTA (2009b) jämför olika allmänna villkor för innovativt företagande med hjälp av en mängd 

olika datakällor. Sverige är med i de flesta dimensioner och för tillgång till riskkapital så ligger 

Sverige högt rankat.  
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Figur 11. SII-indikatorn i European Innovation Scoreboard 

 

Hugo Hollander, projektledare för Metrics, och Adriana Van Creysen (HC) diskuterar i en 

rapport från 2008 utvecklingen av metoden i EIS.
44

 Man identifierar flera utmaningar för 

att innovationsindikatorer på europeisk nivå skall bli användbara. Indikatorerna bör kunna 

1. mäta nya former av innovation, framförallt öppen innovation och brukargenerad 

innovation. (”open innovation” respektive, ”user innovation”) och icke-FoU driven 

innovation som olika former av tjänsteinnovationer 

2. uppskatta ”innovationsförmågan” (innovation performance) 

3. vara jämförbara på nationell, regional och internationell nivå 

4. följa utveckling över tiden. 

Utöver detta har underindikatorer för olika sektorer utvecklats till exempel för 

tjänstesektorn, service sector innovation indicator SSII, som vi kommer att beskriva 

närmare nedan. Ett annat exempel på sektorsindikator är Design and Creative sector 

innovation indicator (DCI).
45

 

3.2.1 Service Sector Innovation Index 

I analogi med SII har ett särskilt kompositindex föreslagits för tjänstesektorn. Detta index 

är egentligen endast en delmängd av de indikatorer som finns i EIS och har följande 

komponenter: 

                                                 
44

 Hollanders, H. & van Cruysen, A. (2008) Rethinking the European Innovation Scoreboard: A 

New methodology for 2008–2010, Innometrics. 
45

 Se http://www.proinno-europe.eu/page/thematic-papers-2. 
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Tabell 4. Delindikatorer 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 har innovationsverksamhet (% av SME) 

2.2.2 SME som samarbetar externt (% av SME) 

2.2.3 Företagsförnyelse (SME nya företag och företag som försvinner 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 Resursreffektiva innovatörer 

1) andel av innovativa företag som minskat arbetskostnader 

2) andel av innovativa företag som minskat kostnader på 
material och 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 

 

Beräkningen av den komposita tjänsteinnovationsindikatorn leder till nedanstående figur 

tagen från Pro Innos rapport förra året. I underlaget till rapporten anger man dock att den 

mest säkra slutsatsen man kan dra är följande: 

despite improvement to the survey, the CIS is still not able to fully capture Services 

innovation. All results reported here should thus be interpreted with extreme care. 

Arbetet med att utforma indikatorer för tjänsteinnovationer och innovationer i 

tjänstesektorn är med andra ord fortfarande i sin linda.  
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Figur 12. Pro Innos SSII-indikator för 2004  

 

 

3.3 Kritik mot CIS 

CIS-undersökningen och arbetet med European innovation Scoreboard har över åren även 

kritiserats för brister. Rapporter från Pro Inno redovisar denna kritik och man menar att 

utvecklandet nya indikatorer ur CIS bör göras med urskillning. 

Mairesse och Mohnen (2007) är representativa för den framförda kritiken. De listar ett 

antal problem av mer metodologisk art.  

1) I CIS hänförs FoU-aktiviteter enbart till produkt- och processinnovation. För de 

företag som inte uppfyller (de vida) kraven på innovationsaktivitet undersöker inte 

CIS om man bedriver FoU eller andra kunskapsutvecklande åtgärder.
46

 

2) Variabeln andelen försäljning av nya produkter de tre senaste åren av årets totala 

försäljning mäts av respondentens subjektiva uppskattning i procent av 

försäljningen. Denna bedömning medför mindre precision, vilket ökar för mer 

komplicerade företagsstrukturer.
47

 

3) Variabeln i (2) ovan bygger på något som kan ha skett för tre år sedan. Därför kan 

man inte dra slutsatser av mätningen av de innovativa aktiviteternas betydelse, då 

dessas storlek endast mäts för det senaste året.  

4) Variabeln i (2) ovan andelen försäljning av nya produkter de tre senaste åren av 

årets totala försäljning, får olika storlek (då den mäts som procentandel) beroende 

på utvecklingen av omsättningen för företaget. Innovativa produkters andel kan 

öka med minskad försäljning och lägre produktivitet.  

Mairesse och Mohnen begränsar sig inte till kritik utan sammanställer också forskning. 

Med hjälp av innovationsundersökningen har man lärt sig mer om innovationsförlopp, det 

vill säga relationen mellan insatsfaktorer och utfall i form av produktivitet. 

                                                 
46

 I avsnitt 2.1.4 beskrevs vad som ingår i CIS definition av innovationsverksamhet/aktivitet.  
47

 Under en EU-konferens 2007 påtalades problem med att den som svarar i större företag inte 

säkert har kompetens att besvara samtliga frågor. Om undersökningen inte är säker på att man nått 

rätt nivå så är risken att svaren blir missledande. 
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1) Komplementaritet mellan innovationsaktiviteter (att genomföra endast en åtgärd) 

leder till suboptimalt resultat. 

2) Forskning på CIS-data har bekräftat tidigare forskningsresultat om positiva 

effekter av industriella FoU på företagens produktivitet. 

3) När man studerar den longitudinella informationen i CIS-undersökningar så visar 

det sig att företag med kontinuerlig innovationsaktivitet (persistent innovation) 

presterar bättre även i ekonomiska termer.
48

 

Några länder har tagit med frågor om det förekommer statligt stöd i innovationsarbetet. 

Här visar resultat att statligt stöd till FoU stimulerar till ökad privat FoU eller andra 

innovationsrelaterade utgifter, samt har positiv effekt på innovationsutfallet. Något stöd för 

att statligt stöd medför undanträngning, dvs. minskad privata utlägg på FoU har inte kunnat 

identifierats (Mairesse & Mohnen s. 9). 

Under senare tid har man diskuterat om inte innovationspolitiska åtgärder måste 

komplettera varandra för att uppnå effektivitet. Evidens har framförts att flera 

innovationspolitiska åtgärder måste göras samtidigt för att företag som karaktäriseras som 

icke-innovativa skall förändras. Det räcker inte med att till exempel inrätta ett program för 

enbart finansiellt stöd. Ett dilemma är dock att de ”icke-innovativa” inte undersöks lika 

omfattande som de innovativa. 

Mairesse och Mohnen efterlyser mer information. På kort sikt kan kausalitetsfrågor lösas 

om data från innovationsundersökningarna slås ihop med registerdata, både med avseende 

på humankapital och ekonomisk information som bokslutsdata. Ett allvarligt problem är att 

många ”innovationsresultat” baseras på en otillräcklig analys, där en otillräcklig 

identifikation av kausala mekanismer (s.k. endogenitetsproblem) inte behandlats 

omsorgsfullt. 

Politikrelevansen kan öka med harmoniserade undersökningar. För CIS gäller det att 

Sverige bör överväga att placera in fler frågor som andra länder redan ställer. För andra 

länder (men även Sverige) gäller det att förbättra svarsfrekvenserna och harmonisera 

datainsamlingsmetoderna. Tillgängligheten av anonymiserade data bör öka.  

Ett särskilt problem är internationella företags innovationsaktiviteter. Dessa dominerar 

ekonomisk statistik med avseende på produktivitet och investeringar. Att enbart studera 

dessa med nationella undersökningar som inte tar hänsyn till företagens internationella 

aktivitet är otillfredsställande. 

                                                 
48

 Tillväxtanalys (2009). 
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4 Andra undersökningar – andra indikatorer  

EU:s arbete med att harmonisera CIS, och koppla information från denna till andra som 

European Innovation Scoreboards, genererar mycket uppmärksamhet och diskussion om 

metodutveckling som Sverige från ett analysperspektiv kan dra nytta av. Ur ett 

tjänsteperspektiv är det besvärande att CIS åtminstone i Sverige omfattar knappt hälften av 

tjänstesektorns företag med 10 anställda och fler.
49

 På annat håll har det visat sig att 

tillväxten i andra delar av tjänstenäringarna har en ekonomisk tillväxt som är likvärdig med 

industrisektorn.
50

 Ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling kan alltså härledas till 

flera sektorer som inte täcks av CIS. Är det så att CIS sätt att mäta innovation inte är 

möjligt att tillämpa här? Det här avsnittet tar upp några exempel på undersökningar som 

mäter innovation på ett annat sätt än CIS.  

EU har initierat två andra harmoniserade undersökningar: IT i företag och Meadow (ett 

projekt inom 6 ram-programmet), som kan ge information om kapacitet att utveckla 

innovation inom tjänstesektorn och kapacitet att utveckla tjänsteinnovationer. Avsnitt 1.4.1 

beskriver dessas relevans. 

Innovationer i offentlig sektor är ett annat område som på senare tid fått uppmärksamhet. I 

ett gemensamt projekt där Vinnova deltar med andra nordiska länder undersöks hur man 

kan fånga innovationsverksamhet inom offentlig sektor. Se avsnitt 1.4.3 nedan.  

4.1 Undersökningar med alternativa ansatser för utfalls-
indikator 

4.1.1 Howells & Tether (2004) 

Jeremy Howell och Bruce Tether (HT) granskar frågan om innovationer i tjänstesektorn 

skiljer sig från tillverkningssektorn i rapporten Innovations in services: Issues at stakes 

and trends (Howell & Tether 2004). Utgångspunkten är att i huvudsak har alla nya arbeten 

inom EU de senaste åren tillkommit inom tjänstesektorn. En allt större andel av länders 

BNP utgörs nu av tjänstesektorn. En viss del av tjänstesektorns företagsnära tjänster, 

(business related services) utgör ett särskilt intresse. Vidare förbrukas en allt större andel 

av FoU-kostnader inom tjänstesektorn, och en liknande utveckling sker även med patent 

och varumärken. Ytterligare en utgångspunkt är det allmänna påståendet att 

innovationsverksamhet är ännu mer heterogen inom tjänstenäringarna än inom 

tillverkningsindustrin. HT menar att för att beakta innovation inom tjänster (tjänstesektorn) 

är det nödvändigt att ta alla typer av tjänster i beaktande och inte enbart fokusera på 

teknikintensiva sådana som KIBS. Förekomsten av innovation i ”lågproduktiva” 

tjänstenäringar är nog så viktigt, då dessa utgör en stor andel av de sysselsatta. 

Under senare tid har diskussion om innovation inkluderat andra aspekter på innovation än 

tekniska. CIS-undersökningen inför frågor om innovation inom organisation och 

marknadsföring. Frågan är dock om detta CIS-mått räcker för att fånga mångfalden av en 

så kallad disembodied and tacit forms of knowledge creation and innovation generation 

(HT s. 13). 

                                                 
49

 EU rekommendation gäller vad länder måste inkludera i sina undersökningar, men det finns inget 

som förbjuder dem att inkludera fler sektorer. 
50

 Se t.ex. Tillväxtanalys wp/pm 2010 :14. 
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För att besvara frågeställningen använder sig HT av data från Innobarometer, CIS2 och en 

egen undersökning av fyra tjänstesektorer, varav den sistnämnda är den vi här skall gå 

närmare in på.  

Från Innobarometer drar HT följande slutsatser: 

 En stor andel företag (37 %) inom tjänstenäringarna använder endast innovation i 

organisation som innovationsform. 

 Fler företag i tjänstenäringar än företag inom tillverkningsindustrin pekade ut 

personalens kvalifikationer som särskilt viktiga. 

 Stora likheter fanns mellan tillverkande företag och tjänsteföretag med avseende 

på samarbeten och FoU-satsningarnas betydelse. 

Med hjälp av CIS2-data undersöker man närmare skillnader mellan delsektorer inom 

tjänstesektorn. Här finner man evidens framför allt av variation, inom delsektorer och 

mellan delsektorer. HT anför två förklaringar. Den ena är genuin heterogenitet i 

näringarna. Den andra är att variationen uppkommer på grund av olika tolkningar av 

begreppen, exempelvis ”innovationsverksamhet” eller ”träning”, som används i 

undersökningen. HT exemplifierar det förstnämnda med hur flygbolag som Lufthansa 

skiljer sig från lågprisbolag som Ryan-Air i sina ”innovationer”. Här övergår begreppet 

innovation kanske i något som snarare är utveckling av affärsmodeller. 

I syfte att fördjupa förståelsen för variationen inom tjänstesektorn genomför HT en 

undersökning av fyra delsektorer: transporter, IT och datatjänster, designtjänster samt 

äldreomsorg. Man antar att dessa fångar de typfall av tjänster som HT anger. 

Tabell 5. Typer av tjänster enligt Howells & Tether 

Tjänstetyp Beskrivning Exempel 

1) Fysisk tjänst Tjänster som har med fysisk 
förändring av varor 

Transporter, lager 

2) Informationstjänst Tjänster som förädlar och 
förmedlar information 

IT- och datatjänster 

3) Kunskapstjänst Kunskapsbaserade tjänster Design 

4) Individfokuserad tjänst Personliga tjänster Äldreomsorg 

Källa Howells & Tether (2004) 

HT:s ansats skiljer sig från t.ex. CIS i 3 när det gäller mätning. Det första är att man 

undviker begreppet innovation (i början av undersökningen). Man bedömer detta som ett 

komplicerat begrepp som behöver förklaras, en förklaring som lätt leder till andra problem. 

Man menar också att ”innovation” ofta associeras med diskreta händelser – en produkt 

lanseras, en metod införs etc. HT väljer istället att använda begreppet ”förändring”. Man 

ställer frågor om hur olika aspekter av företagets verksamhet har förändrats. HT:s 

undersökning skiljer sig därmed också i att när de frågar om förändringar i metoder och 

färdigheter (technologies and skills) så är inte det inte betingat av att förändringen syftar 

till ”innovation”, vilket är det sammanhang som CIS mäter. Slutligen efterfrågas 

karaktäristika i företagets erbjudande samt en beskrivning av konkurrenstrycket. 

I HT:s undersökning blir ordalydelsen: 

”Considering your activities and compared with three years ago, to what extent have the 

following changed? 
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a) The products or services that your business provides?  

b) The ways in which the services you provide are produced? 

c) The ways in which the services are delivered? 

d) The technologies you use to produce or deliver services? 

e) The skills of the workforce used to produce or deliver services? 

För denna fråga är svarsalternativen ”oförändrat”, ”någon förändring”, ”har förändrats 

markant” och ”förändrats helt”. Ytterligare frågeblock behandlar restriktioner för 

förändring samt betydelsen för företagets framgång av 17 nämnda faktorer. Utöver detta 

efterfrågas strävan de nästa 5 åren, typ av företag där t. ex. två varianter av icke-

vinstgivande organisationer är möjliga. Slutligen efterfrågas betydelsen av 

vidareutbildning och ny teknik. 

4.1.2 Resultat 

Undersökningen gjordes i ett stort antal länder i Europa samt USA och Kanada. Målet var 

1 200 svar men urvalsmetoderna var olika i partnerländerna. Man riktade sig även till de 

större enheterna inom respektive delsektor. Undersökningen skall därför uppfattas som 

explorativ snarare än representativ för någon population. Den kvantitativa analysen visar 

på en stor variation över och inom samtliga verksamheter med avseende på de 

framgångsmått som forskarna har ställt upp.
51

 Några systematiska skillnader med avseende 

förändringsbenägenhet mellan företag som är oberoende och de som ingår i en koncern kan 

inte heller bekräftas. Däremot bekräftar resultaten att ”mogna”, dvs. äldre och även större, 

företag är mer förändringsbenägna än yngre och nyligen etablerade företag. Detta är ett 

förväntat resultat och förklaras av att man förändras i olika aspekter. Mogna företag 

förändras i vad forskarna kallar ”adaption mode of innovation”, dvs. förändring med 

avseende på förändrad produktion. Yngre företag förändras med avseende på ”fitness 

mode of innovation”, dvs. förändring av effektiv produktionsnivå. 

När man jämför förändringsbenägenheten mellan idéburna organisationer (not-for-profit) 

visar det sig att dessa är mer förändringsbenägna än vinstdrivna organisationer. Detta kan 

vara ett genuint resultat men det kan också förklaras av hur datamaterialet blivit 

konstruerat, dvs. det råder en osäkerhet om hur representativa de idéburna organisationerna 

är i materialet. Slutligen kan resultatet orsakas av att idéburna organisationer har 

genomgått större förändringar just därför att de nyligen etablerats i verksamheter där det 

tidigare främst funnits vinstgivande organisationer. 

Studien indikerar också att ju större kontakt med marknader utanför regionen, desto större 

förändringsbenägenhet har organisationerna, ett resultat som bekräftar en etablerad 

uppfattning. 

I ett tjänsteinnovationsperspektiv är studiens resultat att förmågan att tillhandahålla kund-

anpassade tjänster medför en större förändringsbenägenhet än standardiserade tjänster. HT 

betonar att det handlar om förmågan att kundanpassa och inte om att alla tjänsteleveranser 

är kundanpassade. 

                                                 
51

 Man har tillämpat två analysmetoder: ordinal logistisk regression för framgångsdata och 

faktoranlys, för att identifiera vad som påverkar framgångsfaktorerna. 
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4.2 Storbritannien ett exempel på tjänstedriven tillväxt 

Den brittiska organisationen National Endowments for Science, Technology and the Arts 

(NESTA) har under ett par års tid producerat ett flertal rapporter med alternativa ansatser 

på innovation. Utgångspunkten i NESTA:s arbete har varit att en upplevd motsägelse 

mellan vad landet presterat i tillväxttermer och hur de rangordnas i enligt 

innovationsundersökningar. Storbritannien har däremot under de senaste åren haft en högre 

tillväxt i arbetsproduktivitet än både USA och Sverige.
 52

 I figur 7 ser vi att sedan 1990 har 

denna just varit sektorerna finans-, fastighets- och företagstjänster samt transport och 

kommunikationstjänster, medan tillväxten i industrin stagnerat och sjunkit över tiden. I 

Sverige har tillväxten med avseende på förädlingsvärde inte varit lika frapperande (se 

underlaget från UMEÅ och ITPS, 2008). 

4.2.1 Innovationsgap 

I Storbritannien har man därför med viss rätta ställt sig frågan om det inte finns ett 

”innovationsgap” i form av tillväxtgenererande faktorer som inte mäts i dagens tillväxt- 

och innovationsindikatorer. Detta innovationsgap är besvärande stort. Storbritannien 

återupptar och förnyar därför delvis diskussionen om den så kallade ”teknikresidualen” 

eller multifaktorproduktiviteten, det vill säga den tillväxt som återstår när man tagit hänsyn 

till kvalitetsjusterade investeringar i kapital och arbetskraftens förbättrade utbildning över 

tiden. Man frågar sig om inte de etablerade indikatorerna för innovation i alltför stor grad 

negligerar andra bidrag till tillväxt. Sverige rankas ofta högt som ”innovationsland” i 

många undersökningar. Med NESTA:s resonemang har Sverige inte självklart lyckats med 

en politik för innovation, utan snarare haft en näringsstruktur, dvs. betoning på företag 

etablerade på de marknader som har haft tillväxt de senaste åren och som utnyttjar resurser 

som mäts med de etablerade indikatorerna.
53

  

Storbritanniens näringsstruktur har alltså inte varit förmånlig för den teknikutveckling som 

präglat de senaste tjugo åren och som de etablerade innovationsindikatorerna verkar fånga 

upp. Frågan som NESTA ställt är om det inte finns en latent eller gömd innovation som 

inte mäts. Storbritanniens starkaste sektorer ligger just inom tjänstesektorn, och det är 

företagstjänster som reklam och marknadsföring riktade till de många internationella 

storföretagen lokaliserade i Storbritannien som framför allt har vuxit . Storbritannien har 

även fokuserat på tjänstenäringar som ”creative industries”, en sektor som enligt 

Storbritanniens definition har vuxit mer än övriga sektorers genomsnitt.
54

 

                                                 
52

 Enligt OECD:s statistik över nationalräkenskaper var Storbritanniens tillväxt i 

arbetsproduktivitet (BNP per timme) mellan 1995 och 2008 i genomsnitt 2 % i jämförelse med 

USA:s 1,8 och Sveriges 1,6 % (årstillväxt i bruttonationalinkomsten, BNI, var 2,3 % för 

Storbritannien i jämförelse med Sveriges 1,8 %). 
53

 I ett avseende – ”export av högteknologi” – har dock Sverige lägre rang. 
54

 I Storbritannien inkluderar man IT-tjänster och marknadsföring i sin definition av ”kreativ 

sektor”. 
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Figur 13. Tillväxt i förädlingsvärde i Storbritanniens sektorer (index 1990=100) volymindex 
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Källa: Office for national statistics, ONS 55 

4.2.2 Innovationsindex 

NESTA har utformat en strategi för hur man skall analysera problemet med ”innovations-

gap”. Målsättningen var att konstruera ett nytt innovationsindex som 

 fångar upp de former av innovation som betyder mest för Storbritannien 

 förmedlar kunnande om de viktigaste innovationsaktörerna 

 inkluderar fenomen som ”hidden innovation”, ”open innovation” ”user-led 

innovation”, ”absorptive capacity” och innovation i offentlig sektor 

 strävar efter att skapa sektorsvisa jämförelser med andra länder 

 skapar ett ramverk för innovationsmätning och ger rekommendationer för 

utvecklandet av statistik.
56

 

Syftet var att ett innovationsindex skulle vara utvecklat under 2010. I slutet av 2009 kom 

en preliminär rapport som visade tre av fyra komponenter mer i detalj i det kommande 

indexet (tabell 8). 

Tabell 6. Komponenter i NESTA:s innovationsindex 

1. Innovations 
investeringar 

Detta anges som den viktigaste komponenten. Här följer man Corrado et al i 
ansatsen att mäta immateriellt kapital (se bilaga av Harald Edqvist). 

2. Innovation på 
företagsnivå 

Denna innovationsundersökning på företagsnivå skall dels fånga ”hidden 
innovation”, dels återspegla de skillnader i hur innovationer tas fram i olika 
sektorer. Här kommer även undersökningar om innovationers värdekedja in. 

                                                 
55

 http://www.statistics.gov.uk/StatBase/tsdataset.asp?vlnk=3282&More=Y. 
56

 Clayton et al s. 33. 

http://www.statistics.gov.uk/StatBase/tsdataset.asp?vlnk=3282&More=Y
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3. Indikatorer på 
innovationsklimatet 

Innovationsklimatet enligt etablerad statistik 

 Tillgång till kompetent arbetskraft 

 Konkurrens 

 Efterfrågan 

 Tillgång till kapital (finansiering) 

 Entreprenörskap 

 Offentligt utförd forskning 

 Öppenhet 

4. Innovation i offentlig 
sektor 

 

 

Sedan 2008 har också NESTA:s initiativ fått bekräftelse i form av den brittiska regeringens 

uppdrag till organisationen att just utveckla ett innovationsindex som bättre följer 

Storbritanniens ekonomiska utveckling. Arbetet har operationaliserats i de tre första 

domänerna i tabell 8 ovan. 

Det första området är analyser och datasammanställningar enligt den ansats som redovisas 

i Tillväxtanalys underlag till rapporten om tjänsteinnovationer.
57

 NESTA:s rapport 

indikerar att Storbritanniens skulle rankas högre om ett index för samtliga immateriella 

investeringar i innovation beräknas än om man endast tar hänsyn till den etablerade FoU-

intensiteten.
58

 Man beräknar att tillväxten i arbetsproduktivitet mellan 2000 och 2007 (2,7 

procent per år) förklaras av flera faktorer. Ett bidrag har varit i form av förbättring av 

arbetskraften och ett annat bidrag har varit ökad kapitalintensitet. Tillsammans har dessa 

utgjort cirka 34 procent av tillväxten i arbetsproduktivitet. Bidraget från immateriella 

investeringar har varit cirka 20 procent medan övrig oförklarad tillväxt beskrivs som 

”innovation”.
59

 Av de olika uppmätta komponenterna av de immateriella komponenterna 

är det frapperade att FoU inte dominerar, något som bekräftar betydelsen av att mäta andra 

former av innovationsverksamhet än just forskning och utveckling.
60

 

I området innovationsklimat eller ”förutsättningar för innovation” (wider conditions) 

presenteras i rapporten The wider conditions for innovation in the UK ett tretittiotal 

indikatorer som vid en undersökning av 1 500 företag funnits relevanta att följa. Uppgifter 

för indikatorerna hämtas dels från etablerade databaser såsom Eurostat (EIS, CIS och 

Innobarometer), OECD och Världsbanken, dels från mer nyutvecklade databaser som 

GEM, World Economic Forum och IMD. Storbritanniens nivåer på dessa indikatorer 

jämförs med de ledande innovationsländerna.
61

  

I denna rapport pläderar man för en ”funktionell” formulering av innovationssystem istället 

för en aktörsorienterad. Med detta menas att man identifierar namn på resurser som är 

betydelsefulla, mer likt Michael Porters så kallade diamant än en ansats som identifierar 

statens, universitetens och företagens uppgifter. 

Det andra området, innovationer på företagsnivå, är fokuserat på dels begreppet ”hidden 

innovation”, dels på begreppet innovationers värdekedja. I rapporten Hidden Innovation 

                                                 
57

 NESTA (2008). Se även Tillväxtanalys wp/pm 2009:16. 
58

 NESTA (2009) s. 13. 
59

 Nesta väljer att formulera andelarna något annorlunda. NESTA( 2009) s. 14. 
60

 NESTA ibid s. 16. 
61

 Någon analys av vilka som är ledande görs inte i rapporten. I jämförelsen ingår följande länder: 

Frankrike, USA, Tyskland, Kanada, Nederländerna, Sverige, Finland och Sydkorea. Japan finns 

inte med. 
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återges resultat från fallstudier av företag inom verksamheterna oljeutvinning, 

byggindustri, banktjänster, juridiska tjänster, utbildning och kriminalvård. Fyra typer av 

”hidden innovation” identifieras: 

1 innovation via lärande genom tillämpning av formella forskningserfarenheter 

Det här innefattar allt från klassisk ingenjörkunskap till icke-redovisad 

kunskapsutveckling på arbetsplatsnivå. 

2. innovation i icke-teknologiska former  

Här handlar det om att till exempel nya former av avtalskonstruktioner kan vara 

förlösande för utvecklandet av produktivitet. 

3. nya kombinationer av ”gammal” teknik 

4. små steg, ”inkrementell innovation”, i det vardagliga lärandet, småskaligt och lokalt 

betingat. 

Rapporten betonar att gemensamt för ”hidden innovation” är att denna mer är uttryck för 

förmågan att tillämpa andra erfarenheter på ett nytt område, vilket med andra ord 

överensstämmer med det som ofta kallas absorptionsförmåga eller lärande.
62

 Rapporten 

visar att de identifierade formerna av ”hidden innovation” kan ses som typiska i den här 

formen av tjänsteverksamheter. I viss mån kan man därför säga att rapporten bekräftar de 

slutsatser som Howells och Tether anfört. 

Ur ett indikatorperspektiv kan man dock ställa sig frågan är om det är möjlighet att mäta 

denna typ av ”innovationsaktivitet” när den är så integrerad i daglig verksamhet eller 

tillförs i små kontinuerliga doser. Mätperspektivet diskuteras av någon anledning inte i 

rapporten. 

Mätperspektivet fångas i större omfattning upp i den undersökning som NESTA låtit 

genomföra med perspektivet ”innovation value-chain”. Innovationers värdekedja bygger 

på en modell ursprungligen utvecklad för analys av internationella företag.
63

 Innovationers 

värdekedja kan sägas vara en konkurrent till den idag etablerade CIS-undersökningen sätt 

att mäta innovationer i ekonomin. 

I rapporten Measuring sectoral innovation capability in nine areas of the UK economy 

beskrivs skillnaderna enligt följande: 

The Community Innovation Survey (CIS) is currently the most widely used and detailed 

source of innovation data, but it does not provide the detail that makes it possible to 

examine how firms perform at different stages of the innovation process. 

I tabell 7 nedan återges kortfattat hur man strukturerat undersökningen. 

                                                 
62

 Se t.ex. Bengt-Åke Lundvalls text i ITPS 2008 kap 2. 
63

 Se Hansen & Birkinshaw (2007). NESTA utvecklar sin modell efter Roper et al (2008) som i sin 

tur formulerade sin modell utifrån Crepon, Duguet & Mairesse (1998). 
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Tabell 7. Innovationers värdekedja 

 Tillägnandet av kunskap Utvecklandet av 
innovation 

Kommersialisering av 
innovation 

Sektorgemensamma 
faktorer 

A1: Andel idéer som har 
externa källor 

A2: FoU-intensitet 

A3: Designkostnader i 
relation till 
omsättning/förädlingsvärde 

A5: Utnyttjande av externa 
partner 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 
partner vid 
kommersialisering? 

Sektorspecifika faktorer 
(exempel) 

A4: Intern kompetens B5 Intern 
kompetens 

C5 Intern kompetens 

Källa: NESTA (2009) 

IVC placerar frågorna till företagen i en teoretisk ram som har en bestämd linjär 

flödesriktning. CIS-frågorna bygger mer på att olika beteenden är väsentliga enligt 

forskning, men inte nödvändigtvis hur dessa beteenden relateras till varandra. Frågan är 

vad NESTA vinner i informationsrikedom med sin undersökning? 

nedan tydliggör vilka begränsningar CIS har i förhållande till NESTA:s IVC-

undersökning.  

Ett exempel på skillnaderna mellan IVC och CIS är hur man frågar om betydelsen av 

extern kunskap. 

Av tabell 8 (nedan) framgår att CIS saknar information i tio av IVC:s sexton indikatorer. 

Förmodligen saknar även IVC information i ett flertal CIS-indikatorer, men tyvärr så har 

NESTA inte publicerat frågeformuläret så den jämförelsen får anstå. NESTA medger dock 

att flera indikatorer i IVC är svåra för respondenterna att besvara. Kostnaderna för att 

utveckla processinnovationer och totala designkostnader är exempel på sådana frågor. Man 

kan också invända mot IVC ”linjäritet”. Hur kan företag säga om en idé dök upp i A-

stadiet eller i B-stadiet?  

I NESTA-rapporten undersöker man så 1 500 företag i nio sektorer: redovisning, 

arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster, juridiska konsulttjänster, IT- och programvaru-

tjänster, designtjänster, fordonstillverkning, bygg samt energiproduktionstjänster. I enkla 

bivariata sammanställningar finner man en tydlig skillnad mellan de företag som i sitt 

index framstår som innovativa. IVC-indikatorerna verkar därmed göra sitt arbete. Frågan 

är om det är värt sitt pris? Vad NESTA-rapporten inte tar upp är just hur dessa indikatorer 

hjälper till att fylla ”innovationsgapet”? Om CIS-undersökningen täckte dessa sektorer 

skulle förmodligen även den ”mäta” en viss andel av företagen som innovativa.  

En jämförelse med CIS för motsvarande grupper blir därför intressant. Anger NESTA:s 

IVC-indikatorer en högre innovationsgrad än CIS i jämförbara verksamheter? Hypotesen 

bör ju vara att IVC gör detta, och därmed kan förklara att CIS inte lyckas fånga en 

väsentlig andel av innovation som sker i den brittiska ekonomin.  

NESTA sammanställer slutligen information med samma metod som Pro Inno gör i EIS 

för komposita index. 
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Tabell 8. Jämförelse mellan NESTA:s värdekedja och CIS 

NESTA:s IVC CIS-motsvarigheter 

A. Tillägnandet av externa idéer  

1. Externa idéer som andel 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. Processinnov. intensitet. (kostnader/omsättning) 

2. Produktinnov. intensitet (kostnader/omsättning) 

3. Innovationsaktiviteter (6 typer) 

4. Interna kompetensers bidrag till utveckling (A4)* 

5. Internt samarbete (teams) i utv. (5 attribut) 

6. Externa kunskapskällor (=A5) 

1. Saknas 

2. Produktinnovationers bidrag till omsättning 

3. Förekomst av 7 aktiviteter 

4. Saknas 

5. Saknas (se dock Meadows) 

6. Informationskällor som varit 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 sektorsspecifika frågor 

 

4.3 Meadows-undersökningen 

En annan undersökning som tar fram indikatorer på ett bredare sätt än CIS är Meadow – 

Measuring the Dynamics of Organisation and Work. Denna undersökning har en fokus på 

hur företaget drivs, hur ansvar fördelas, dagligt arbete samt strategier för kontinuerlig 

färdighetsutveckling (kompetensutveckling).
64

 I Sverige har man genomfört en 

datainsamling på ett sådant sätt att man utnyttjat samma urval som CIS 2008-

undersökningen. Man har då fått CIS-information om innovation som sedan har kopplats 

till den större paletten av frågor om arbetssätt som Meadows utgör.
65 66

 Detta är ett 

intressant sätt att kombinera olika perspektiv på innovationsdynamik. Nackdelen är dock 

att samma företag belastas med olika undersökningar som kräver en viss tid 

(uppgiftslämnarbörda) för att kunna besvaras. 

                                                 
64

 Under 1990-talet genomfördes sådana studier i ett flertal länder, se ITPS (2001). 
65

 http://www.meadow-project.eu/. Meadows avslutades i januari 2010. SCB har varit svensk nod i 

Meadows-projektet. En insamling är planerad även för 2011. 
66

 Kanada har en innovationsundersökning som närmast är en hybrid mellan CIS och Meadows, 

men med mer betoning på ”strategic management” än arbetssätt (KOLLA). 

http://www.meadow-project.eu/
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Relevansen av Meadows för tjänsteinnovationer ligger i kopplingen mellan det Howells 

och Tether (ovan), beskriver som kontinuerliga förändringar. I Meadows kan denna typ av 

kvaliteter fångas indirekt i identifierandet av olika former av arbetssätt i ett företag. 

Meadows bygger på ett perspektiv där ett företags personal är dess viktigaste resurs, och 

hur denna mobiliseras för att lösa företagets utmaningar skiljer ut framgångsrika företag 

från mindre framgångsrika. Meadows-undersökningen bygger på forskning om 

organisatoriskt lärande, vilket är en del i innovationsdiskursen.
67

 

Meadows identifierar den hierarkiska strukturen, ansvaret för kundkontakter och 

kvalitetsuppföljningar samt fortbildning för att kunna uppfylla kraven som arbetssättet 

kräver etc. Att man, som i det svenska fallet, även kan utnyttja information från CIS ger 

nya möjligheter att konstruera relevanta indikatorer för tjänstesektorn. Preliminära analyser 

visar att arbetssätt har en signifikant påverkan på innovationsinsatser i företaget.
68

  

Nackdelen med Meadows idag är att denna undersökning är frivillig, och inga andra länder 

har samlat in data som Sverige kan jämföras med. Andra länder har dock för avsikt att 

genomföra undersökningen. En ytterligare nackdel är att urvalet i den svenska 

undersökningen är består av 1 395 företag, vilket leder till begränsade disaggregeringar.  

4.3.1 IT i företag 

”IT i företag” är en inom EU harmoniserad undersökning sedan 2006 och är relevant i ett 

tjänsteinnovationsperspektiv. Undersökningen avser att belysa företagens användning och 

tillgång till informationsteknik. Rampopulationen är något större än för CIS-

undersökningen – företagen har samma storlek men man har inkluderat byggsektor, 

detaljhandel och fler övriga tjänsteverksamheter. Eftersom IT är en nyckelteknik för de 

flesta processhanteringar oavsett om det gäller varor eller tjänster, så kan en 

sammanlänkning av till exempel information i CIS och IT i företag ge möjlighet till bättre 

information om tjänsteföretagens innovationssatsningar. 

4.3.2 INNOBAROMETER 

En annan innovationsundersökning som bör nämnas i detta sammanhang är Innobarometer. 

Detta är en gallupundersökning till företag i medlemsstaterna som genomförs varje år. 

Cirka 200 företag undersöks i varje medlemsland (utom de allra minsta). Varje år har ett 

eget tema och 2009 års undersökning hade temat ”strategic trends in innovation”. Frågor 

kretsade kring innovationsutgifter, offentlig upphandling och offentliga stödprogram som 

syftar till innovationsutveckling. Även om undersökningen inte medger dekomponering på 

land och sektor, finns det vissa indikatorer som är särskilt relevanta. Kunskapsintensiva 

tjänsteföretag är de som mest deltar i offentliga upphandlingar. Svenska företag som 

deltagit i Innobarometer har i större omfattning än andra länders företag angett att den 

offentliga upphandlingen givit möjligheter till försäljning av nyutvecklade varor och 

tjänster. Den svenska offentliga upphandlingen var 2007 cirka 150 miljarder över de s.k. 

beloppsgränserna och uppmärksamheten kring innovationsupphandling som medel för att 

stimulera utveckling gör det relevant att utveckla någon form av mätning av detta.
69

 

                                                 
67

 Se t.ex. Therrien & Leonard (2003) men även svenska bidrag som ITPS(2001), Black & 

Lynch(2001). 
68

 Grünewald, O. (2010) ”Organisation in the black box of innovation” mimeo SCB. 
69

 I relation till näringslivets totala omsättning utgör den offentliga upphandlingen över 

beloppsgränserna cirka 2 procent. Offentlig upphandling inklusive belopp under EU:s gränsvärden 

är uppskattat till nära 500 miljarder kronor (ITPS tillväxtpolitiska utblick nr 2 2005). 
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4.3.3 Forskningsstatistik 

Forskning och utveckling är ett eget statistikområde som kan användas som komplement i 

tjänsteinnovationssammanhang. Forskningsstatistiken är harmoniserad mellan OECD-

länderna där man följer den så kallade Frascati-manualen. I korthet definieras forskning 

och utveckling i detta sammanhang så här: 

Research and experimental development (R&D) comprise creative work undertaken on 

a systematic basis in order to increase the stock of knowledge, including knowledge of 

man, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new 

applications. 

FoU kan ses som en ”tjänsteaktivitet” i sig själv inom industriföretag men FoU kan också 

vara en tjänst som företag utför åt andra företag det vill säga uppdragsforskning. Den första 

aspekten mäts enkelt som omfattningen av forskning inom företag i olika sektorer I figur 

13 nedan, återges FoU i miljoner kronor mellan 1997 och 2007 för industrin och 

tjänstesektorn. Industrins kostnader för FoU är väsentligt högre än för tjänstesektorn men 

utvecklingen är tydlig: En allt större andel av FoU bedrivs inom tjänstesektorn.
70

  

Den andra aspekten mäts också i FoU-undersökningen i form av omfattning på den utlagda 

forskningen och hur denna fördelas på olika sektorer. Data från 2009 anger att av den 

totala utlagda forskningen på 28 miljarder gick huvuddelen, cirka 23 miljarder, till utlandet 

och då främst inom den koncern som företaget arbetar.
71

 De återstående 5 miljarderna 

fördelas på andra företag i Sverige, andra företag i utlandet och branschforskningsinstitut. 

Nära 3,5 miljarder utlagd forskning har gått till andra svenska företag men undersökningen 

redogör inte för vilka sektorer dessa tillhör.
72

 

Figur 14. Driftkostnader för FoU i Sverige, löpande priser, miljoner kronor 
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Källa: SCB 73 

 

                                                 
70

 I SCB:s data ingår forskningsinstitut i tjänstesektorn. 
71

 21 av dessa miljarder gick till enheter utomlands. 
72

 SCB UF14SM1001 s. 23. 
73

 År 2007 var företag mellan 10 och 50 anställda inkluderade i undersökningen och dessa företag 

hade FoU-utgifter motsvarande cirka 6 procent av de totala utgifterna. Andelen FoU som bedrivs 

inom tjänstesektorn uppgick 2009 till drygt 30 procent. SCB UF 14 SM0801 s. 11. 
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4.4 Andra intermediära indikatorer (throughputs) 

Patent, varumärken, mönsterskydd (design) är exempel på resultat av en 

innovationsverksamhet som har en institutionell struktur av registrering nationellt såväl 

som internationellt. I ett kommersialiseringsperspektiv sätts varumärken högt, då de flesta 

marknadsintroduktioner använder sig av denna form. Patent är vid sidan om FoU-

verksamhet den mest studerade indikatorn på innovationer. Även om flera företag 

registrerade som tjänsteföretag producerar många patent så diskuterar vi inte dessa här som 

en indikator för tjänsteinnovation.
74

 Mönsterskydd eller design har fått uppmärksamhet i 

samband med intresset för kulturnäringar och kreativa näringar. Design nämns som en av 

de kandidater till immateriella investeringar som går att mäta med tillväxtbokföringsansats 

(se H. Edquist bilaga). I detta avsnitt beskriv översiktligt varumärken och design som 

eventuella indikatorer för tjänsteinnovation. 

4.4.1 Varumärken 

Fram till slutet av 1990-talet rådde det en total avsaknad av kvantitativa analyser av 

varumärken. Under 2000-talet har det dock dykt upp ett antal. Dessa konstaterar att det 

finns starka band mellan varumärken och innovation.  

1. För att registrera ett varumärke krävs att detta är nytt. Det får inte likna ett redan 

registrerat varumärke. 

2. Ett varumärke används ofta i samband med introducerandet av en 

produktinnovation, oavsett om denna är en vara eller en tjänst. Varumärken är 

också förknippade med innovation i marknadsföring. 

3. Slutligen ligger det i möjligheterna med varumärken att bygga upp kundlojalitet 

eller referens. När kunder använder ett varumärke som synonym för en funktion så 

har företaget förmodligen en stark ställning på marknaden och har lättare att 

tillägna sig vinster på de genomförda investeringarna. 

Patent- och registreringsverket registrerar varumärken som endast skall gälla i Sverige. Om 

varmärket skall gälla hela EU skall registrering göras på Office for harmonization of 

internal markets (design and trademarks) (OHIM) 
75

 För internationell registrering skall 

varumärket anmälas till WIPO som förvaltar det så kallade Madrid-protokollet, vilket är en 

del i TRIP-avtalet om immateriella äganderättigheter. 

Varumärken måste registreras, vilket medför att det finns en kvantitativ dimension som 

kan exploateras. Vid registrering klassificeras varumärken, vilket medför att 

sektorsanalyser kan göras och då registreringen efterfrågar hemmanation. Varje varumärke 

skall registreras i minst en av 45 olika klasser. 11 av dessa klasser är tjänsteinriktade 

medan de övriga är varuinriktade. De tjänsteinriktade har namn som överensstämmer 

delvis med nomenklaturen för tjänstesektorer, se faktaruta 3, men det har påpekats att 

överensstämmelsen inte är tillräckligt. Internationella skillnader (utanför EU) försvårar 

också analysen.
76

 

                                                 
74

 Arundel et al (2007) visar att enligt CIS4-undersökningen är patentfrekvensen väsentligt lägre 

inom tjänster (även kunskapsintensiva sådana) än inom industrin. 
75

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF. 
76

 Kanerva et al (2006). 
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Faktaruta 3. Varumärkesklass 

Klass 42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster, forskning och design relaterad därtill; industriell analys 
och forskningstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara.  
 
Förklaring 
Klass 42 inkluderar huvudsakligen tjänster utförda av personer, individuellt eller kollektivt, som kan 
hänföras till teoretiska och praktiska aspekter av komplexa områden: sådana tjänster utförs av 
yrkesgrupper såsom kemister, fysiker, ingenjörer, datorprogrammerare etc.  
 
Denna klass omfattar särskilt:  

ingenjörstjänster avseende utvärdering, värdering, beräkning, forskning och rapportering inom vetenskap 
och teknologi;  

vetenskapliga forskningstjänster för medicinska ändamål.  

 

Denna klass omfattar ej:  

företagsforskning och företagsutvärdering (klass 35); 

tjänster avseende ordbehandling och databashantering (klass 35); 

finansiella utvärderingar och skattevärderingar (klass 36); 

gruvdrift och oljeutvinning (klass 37); 

installations- och reparationstjänster avseende datorhårdvara (klass 37); 

tjänster utförda av yrkesgrupper som läkare, veterinärer, psykoanalytiker (klass 44) 

medicinska tjänster (klass 44); 

trädgårdsdesign (klass 44) 

juridiska tjänster (klass 45). 

 

På vilket sätt kan varumärken analyseras utifrån ett innovationsperspektiv? I analyser över 

immateriella investeringar anges registrering (och förnyelse) av varumärken som ett 

exempel på en sådan investering, och att det är rimligt att placera denna typ av investering 

i ett nationalräkenskapsperspektiv.  

Diskussionen om tjänsteinnovationer refererar ständig till skillnaden mellan vara och 

tjänst. För företag är inte detta en relevant uppdelning. Finns det vinster att hämta i tjänster 

utvecklar de flesta företag sådana verksamheter, något som det finns övervägande evidens 

för. Tidigare varuproducerande företag blir idag i allt större omfattning även 

tjänsteproducerande.
77

 Då det är möjligt att registrera ett varumärke både i en tjänsteklass 

och i en varuklass kan varumärkesanalyser tillföra perspektiv på hur affärsmodeller 

utvecklas. 

Varumärken i ett tjänsteinnovationsperspektiv har även uppmärksammats i innovations-

undersökningar. Redan i CIS3 ställdes en ja/nej-fråga till företaget om man under en 

treårsperiod har registrerat patent, mönsterskydd (design), varumärke eller producerat 

dokument med upphovsrättsskydd. Denna fråga finns kvar hos en del länder 

(Storbritannien och Nederländerna) även i senare undersökningar.  

I Pro Innos indikator för tjänstesektorns innovationer för 2006 användes data från OHIM 

som en av komponenterna. I indikatorn för SSII för 2009 var dock denna borttagen, då det 

inte går att särskilja vilka varumärken som tillhörde tjänstesektorn.
78
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 Tillväxtanalys (2010) Nutek (2007). 
78

 Hollanders & Kanerva (2009). 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

55 

4.4.2 Design 

På liknande sätt som varumärken inom EU kan registreras i OHIM så kan även skydd för 

design registreras där. Liksom varumärken kan även design kopplas till 

kommersialiseringar, då mönsterskydd är ett skydd för den yttre formen för en vara. I ett 

tjänsteinnovationsperspektiv blir formgivning en del tjänstesektorn om den upphandlas av 

en varuproducent medan den hänförs till industri om den utförs av en anställd inom det 

varuproducerande företaget. Oberoende av detta kan man argumentera att i likhet med 

varumärken ligger design närmare marknadsintroduktioner, och har därmed en tätare 

koppling till innovation än vad till och med patent har.
79

  

                                                 
79

 Se diskussion i Livesey & Moultrie (2008). 
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5 Diskussion och förslag 

Denna rapport har redovisat några olika ansatser att mäta tjänsteinnovation och innovation 

i tjänsteverksamheter. En huvuddel av rapporten har ägnats åt CIS-undersökningen då 

denna dominerar uppmärksamheten bland olika innovationsundersökningar. Rapporten har 

haft den underliggande hypotesen att på kort sikt kan inte Sverige lansera någon ny större 

undersökning av tjänsteinnovationer. En möjlig väg fram är dels att utnyttja CIS-

undersökningen mer, dels att eventuellt kombinera resultat av denna med specifika 

undersökningar av andra sektorer eller verksamheter som upplevs relevanta att fokusera 

på. Innovation inom offentlig sektor, vård och omsorg är ett exempel på detta. 

Rapporten skiljer på indikatorer på utfall av innovation och indikatorer på kapacitet att 

producera innovationer. Finns det olika hinder och kostnader i samband med utvecklandet 

av innovationer som har en grund i politik, så är det av vikt att dessa kan identifieras och 

tydliggöras.  

Ett allmänt problem för Sverige är att i olika sammanställningar kommer vi högt i rang-

ordning, men när förändring beräknas så verkar Sverige ha en långsammare förbättrings-

takt än våra närmaste konkurrentländer. Sveriges omedelbara konkurrentländer skall 

naturligtvis inte negligeras, men att länder som Estland och Tjeckien uppmäter en stor 

förändring är uttryck för ett lärande som har stor avkastning i indikatortermer. 

Man kan därför i analogi med begreppet innovationsgapet, som NESTA lanserade, tala om 

ett ”policy-indicator gap” där förändringar i indikatorer måste översättas till trovärdiga 

slutsatser för politik. Sverige förändring i SSI-indikator är ett exempel på detta. En mängd 

innovationspolitiska åtgärder genomförs i Sverige. Hur är kopplingen mellan dessa och 

utfallet i delindikatorer som utgör SSI? Ingen har gjort denna analys i Sverige och frågan 

är om inte det ligger just på Tillväxtanalys att undersöka om detta är ett möjligt område att 

studera närmare.  

OECD:s innovationstrategi (2010) listar de vanligaste tillvägagångssätt som företag 

använder för att utveckla innovationer: 

 FoU 

 samarbeten 

 user-driven innovation 

 open innovation 

 organisations- och strategiutveckling 

 inköp av teknologi och kunskap (företag) 

 affärsmodeller. 

Om än grovt fångar CIS flertalet av dessa dimensioner. Den form som inte uttryckligen 

behandlas av indikatorer är begreppet affärsmodell. Det är möjligt att via varumärken och 

innovation i marknadsföring och organisation i statistisk mening fånga till och med stora 

delar av de kvaliteter som inbegrips i affärsmodellers kunderbjudande. Utöver denna form 

av innovation så utgör NESTA:s bruk av ”innovation value chain” en önskan att inkludera 

subtilare former av företagens innovations- eller utvecklingsarbete. En 

utvecklingsverksamhet som är integrerad blir av nödvändighet mycket svår att mäta 
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storleken på, vilket är en av huvudinvändningarna mot NESTA:s ambition att mäta 

”gömd” innovation.  

Utvecklingen av indikatorer går dock långsamt framåt. I OECD:s Blue Sky-konferens 

2006 om vetenskaps-, teknik- och innovationsindikatorer drar man den avslutande 

slutsatsen att de då befintliga indikatorerna var fokuserade på insatsfaktorer medan få 

nyheter presenterats med avseende på utfall och modellutveckling. 

“We have a lot of data, some correlations but no models.” 

“These scattered efforts prevent a full understanding of how innovative activities lead to 

social and economic impacts, which is a necessary prerequisite to the development of 

appropriate and coherent policies.”  

Modellen Innovation Value Chain implementerad i NESTA:s stora 

innovationsindexprojekt förnyar och utvecklar diskussionen om vad vi bör och kan mäta 

med avseende på innovation. Här är fokus framför allt på kommersialisering och en större 

anpassning till tjänstesektorspecifika förhållanden. NESTA:s arbete understryker 

relevansen i att fokusera på innovationsdynamiken i tjänstesektorn. Det alternativa sätt att 

mäta innovation på i vissa tjänstesektorer som presenterats här bedöms som för dyrbart att 

genomföra i Sverige. NESTA:s undersökning är en föregångare till utvecklingen av kanske 

nästa generations innovationsundersökningar, men för fler länder skall gå samma väg som 

Storbritannien krävs att denna ansats är väsentligt effektivare än den harmoniserade 

undersökning som trots allt redan finns i form av CIS. NESTAs arbete indikerar vissa 

fördelar men en mer strikt jämförelse lyser fortfarande med sin frånvaro. 

5.1 Indikatorer för tjänsteinnovation 

Följande lista med direkt relevans på tjänsteinnovationer kan göras: 

1. CIS mäter (subjektivt) innovationsförekomst och innovationsnivå (andel av 

omsättning) både inom industrin och halva tjänstesektorn för företag med 10 

anställda och fler.  

2. CIS anger att med produktinnovation avses även tjänsteinnovation. CIS mäter 

separat om produktinnovationen av företaget uppfattas som en tjänsteinnovation. 

Omfattningen av tjänsteinnovation kan därför identifieras särskilt. 

3. CIS inkluderar i processinnovation former som kan uppfattas som tjänster, det vill 

säga leveranssystem och stödsystem 

4. Med innovation i marknadsföring identifierar CIS företagens 

kommersialiseringsarbete med avseende på lansering av produkter. 

5. Med innovation i organisation identifierar CIS förändringar i företagets strategi 

med avseende på internt och externt arbete. 

5.1.1 CIS som indikator kan utvecklas i två avseenden  

CIS-undersökningen är den undersökning som på kort sikt kan leverera information om 

frekvenser i innovation i tjänstesektorer och tjänsteinnovationer. Den senare formen av 

innovation är endast delvis presenterad i tabeller i tidigare CIS-undersökningar. Dagens 

CIS-undersökning kan utvecklas i två avseenden: dels med avseende på indikatorer, dels 

med avseende på population. 
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5.1.2 Mer relevanta indikatorer 

Mer relevanta indikatorer ur befintligt material kan förmodligen härledas genom att 

betinga dagens ”enkla” indikatorer på enbart vissa sektorer, och jämföra dessa med vissa 

andra länder som vi vill jämföra oss med, till exempel Nederländerna. Viss information i 

CIS med relevans för tjänsteinnovation är idag inte publicerad alls.  

En ökad relevans för CIS kan erhållas genom att inkludera några frågor i kommande 

undersökning. Två områden har identifierats som särskilt intressanta. Det ena rör 

finansiering av innovationsverksamhet medan det andra rör de företag som inte bedriver 

innovationsverksamhet som den mäts i CIS.  

Vi vet väldigt lite om de företag som inte bedriver ”innovationsverksamhet”. Är detta på 

grund av att begreppet ”innovation” uppfattas som icke-relevant för vissa företag? Är det 

för att en stor andel av företagen inte behöver bedriva innovationsverksamhet under loppet 

av tre år? Vart fjärde år ställs frågor om hinder, vilket kan ge en viss information. Frågan 

är om dessa bör ställas i varje CIS? En närmare analys av denna grupp av företag bör 

göras.  

Vart fjärde år ställs en fråga om hinder för att bedriva innovationsverksamhet. Av tidigare 

resultat får man intrycket att de som inte bedriver innovationsverksamhet upplever hinder i 

mindre omfattning. En anledning till detta kan just vara att de inte är nödgade att bedriva 

sådan verksamhet eller att den utveckling som sker i dessa företag är ”gömd” och inte 

tolkas som innovationsverksamhet. Här bör man överväga att utveckla CIS för att fånga 

upp hur stor andel företag som bedriver utvecklingsverksamhet, men som är integrerad i 

dagliga rutiner så att den inte kan innefatta i den typ av verksamhet som CIS mäter.  

En annan fråga som Tillväxtanalys vill föra fram är om inte finansiering av 

innovationsverksamhet skulle inkluderas på ett lämplig sätt i den svenska CIS-

undersökningen. I första hand skulle denna fungera som en indikator på dels hur mycket 

som finansieras externt, dels hur denna fördelas mellan offentligt och privat och mellan 

risk och lån. En fråga om finansiering bör placeras efter blocket om innovationsverksamhet 

i undersökningen, så att företagen har en klar uppfattning vilken typ av verksamhet som 

avses. 

Information från en enkel indikator är sällan tillräcklig, utan det är när informationen 

betingas, det vill säga placeras i ett sammanhang, som den kan bli intressant. Extern 

finansiering av innovationsverksamheten kan fördelas på företag i olika sektorer, i olika 

storlekar och om de är aktiva på internationella marknader eller inte. Tillsammans med 

uppgifter från räkenskapsutdrag (bokslut) kan de även relateras till omsättning och 

företagets eget kapital samt nyckeltal som soliditet. Ur FAD-registret kan en uppfattning 

om företagets ålder göras. Företagets finansiering kan därför sättas i ett 

konkurrensperspektiv och ett kapitalstruktursperspektiv. Till detta kan fogas information 

om huruvida företaget upplevt att finansieringen varit otillräcklig. 

5.1.3 Utveckla CIS med en större population och större urval 

CIS relevans kan ökas genom att låta urvalet bli större. För det första är det intressant att 

öka upplösningen på CIS, dvs. möjligheten att redovisa resultat på delnivåer. För det andra 

rör det sig om för olika storlekar av företag inom enskilda näringsgrenar. Många 

tjänsteföretag är i storleken tio till femtio anställda. Om vi vill använda CIS för att studera 

dynamiken på tjänsteföretagande i denna grupp och jämföra med andra länder bör i vi 

undersöka om dagens urvalsförfarande är optimalt.  
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Regional analys av information i CIS är en annan aspekt på upplösning. Efterfrågan på 

regionala innovationsindikatorer har ökat (IVA driver ett sådant projekt och inom EU har 

CIS använts för NUTS2-beskrivningar). Dilemmat är dock att CIS urvalsenhet är företaget 

som inte har en självklar specificerad lokalisering, då företaget kan bestå av ett flertal 

arbetsställen eller platser. För CIS-urvalet 2008 var emellertid cirka 93 procent av de små 

företagen verksamma i ett län och motsvarande för de medelstora företagen var 70 procent. 

En länsvis dekomponering av CIS-resultat bör därför vara möjlig och det är därför naturligt 

att undersöka om dagens urvalsstorlek är tillräcklig för denna utveckling, eller om man bör 

utöka den för att vinna i precision. 

CIS kan också utvecklas genom att låta populationen bli större. Vi har konstaterat ovan att 

idag så fångar den svenska CIS-undersökningen cirka 45 procent av företagen i 

tjänstesektorn med tio anställda och fler. Sektorer som inte är inkluderade men som i andra 

analyser har påvisade tillväxteffekter är till exempel detaljhandeln. En utveckling av 

populationen bör dock föregås av analys av om CIS är ett relevant mätverktyg för dessa 

sektorer. 

CIS kan också utvecklas genom att gränsen för hur stora företagen skall vara sänks. Detta 

bör övervägas främst för de sektorer eller näringsgrenar där dagens storleksgräns är 

godtycklig. I den så kallade KIBS-sektorn bör till exempel en analys av 

storleksfördelningen göras. 

5.1.4 Andra tillgängliga indikatorer 

En indikator med relevans för tjänsteinnovationer som vi inte mäter i CIS är företagens 

användande av varumärken. Detta är något som ofta används i lanseringar av nya 

produkter. Vi har ovan visat att flera länder har valt att behålla frågor från tidigare CIS-

undersökningar som inkluderat om företaget använt registrering av nya varumärken. 

Varumärken men även registrerade mönsterskydd är kompletterande indikatorer som ligger 

närmare kommersialisering än till exempel patent. Varumärken kan med goda argument 

ses som den tjänstekomponent som bryggar över mellan tjänsteinnovation och 

innovationer i varor. 

5.2 Identifierade luckor i befintlig statistik 

Befintlig statistik kommer alltid att vara otillräcklig för den politikanalys som man vill 

göra. Vi kommer alltid att sakna information. Utveckling av statistik måste vägas gentemot 

den kostnad detta medför. Här nedan anförs några teman som vi funnit särskilt intressanta 

att ta upp utan att detta nödvändigtvis måste leda till att nya statistiksystem skall sjösättas. 

5.2.1 Offentlig sektor 

Ovan nämndes offentlig upphandling och man kan här överväga hur statistiken om 

offentliga upphandlingar kan utvecklas, i synnerhet om innovationsupphandlingar 

utvecklas. Vinnova har genomfört pilotprojekt om innovation i offentlig sektor. SCB 

bedriver idag insamling av FoU-statistik för offentlig sektor och det kan vara relevant att 

överväga att med viss regelbundenhet undersöka innovationsutveckling inom offentlig 

sektor.
80
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 SCB har under 2010 bedrivit ett projekt om innovation i offentlig sektor finansierat av Vinnova 

där man med tillämpar ett CIS-liknande mätverktyg. Rapporten kommer under första kvartalet 

2011. 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

60 

5.2.2 Koppling mellan varumärkesregistreringar och företag. 

Ovan konstaterades att trots att varumärken idag klassificeras i något som påminner om 

etablerad näringsgrensstandard så är detta inte tillräckligt. Bäst vore om till varje företags 

organisationsnummer kunde kopplas företagets registrerade varumärken (men även 

registrerade mönsterskydd). Inom SCB har man tidigare arbetat med att koppla patent till 

organisationsnummer med viss framgång.  

5.2.3 Franchising 

Ett allmänt problem i statistiken är att franchise-företagande inte mäts. Franchising är 

framträdande framför allt inom tjänstesektorn. McDonald‟s är typexemplet. Franchising 

innebär ett företag utvecklar ett koncept, i McDonald‟s fall snabbmat, hur produktionen av 

tjänsten kan effektiviseras givet den kvalitet som varumärket skall borga för. Affärsidén är 

att minska informationskostnaden för kunderna. Varumärket skall leverera samma typ av 

tjänst, Big Mac, i Stockholm såväl som i Beijing. Att nå dit krävs en långgående 

standardisering för McDonald‟s fall hur brödet skall bakas – kraven på hur färskt det skall 

vara påverkar leveransen av brödet. Kvalitetskrav på övriga ingredienser medför liknande 

konsekvenser.  

En franchisetagare hyr konceptet och tillämpar detta enligt ett avtal. Framgångsrika 

tjänstekoncept kan globalt inbringa exportinkomster i form av royalties. I den 

registerbaserade statistiken mäts arbetsställe, juridisk tillhörighet på organisationsnummer 

etc. men inte ”formen” för företagandet. Franchising är vanligt inom tjänster som 

restauranger. 

I separata undersökningar som CIS kan och kanske bör det efterfrågas om företaget 

tillämpar franchise-koncept.  

Det närmsta sättet att mäta franchising är utvecklingen av varumärken (se avsnitt 1.4.4). 

Här är problemet att koppla varumärkesägande och varumärkesanvändande på aktörer. 

5.3 Innovation Union Scoreboard 

I kapitel 3 ovan beskrevs European Innovation Scoreboard. Denna har nu utvecklats och 

bytt namn till Innovation Union Scoreboard, IUS. EIS 29 indikatorer har minskats till 24.
81

 

Även i IUS placeras Sverige i en smickrande täthetsposition. Trots detta kvarstår dilemmat 

att återföra vad indikatorerna har för bäring på nationell politik. Tillväxtanalys menar att vi 

framför allt bör fokusera på att jämföra oss med några få länder som antingen är lika vårt 

institutionella system i form av välfärd, skattekvot, utbildningsnivåer och de länder som 

har en näringsstruktur som är något för Sverige att lära av. De länder som är mest relevanta 

är Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Schweiz.  

En översiktlig granskning av värdena på delindikatorerna till IUS-indikatorn visar att dessa 

varierar på ett sådant sätt att det inte är några signifikanta skillnader mellan dessa ledande 

länder. Sverige och Schweiz utmärker sig däremot med avseende på inkomster på patent 

och licenser.  

I en kommande rapport återkommer vi med en fördjupad analys av vad IUS kan betyda för 

Sverige. 
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 Pro Inno (2011). 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

61 

6 Referenser 

Arundel, A. (2007). Innovation survey indicators: Shat impact on innovation policy?” 

kapitel 4 i Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: 

Responding to policy needs, OECD. 

Arundel, A. & Hollanders, H. (2006). “2006 Trend Chart Methodology report – Searching 

the forest for the trees “missing”indicators of innovation” Merit-Maastricht Economic 

Research Institute on Innovation and Technology. 

Arundel, A., Kanerva, M., van Cruysen, Adriana & Hollanders, H. (2007). “Innovation 

statistics for the European service sector” Pro Inno Innometrics may 10 2007. 

Black, S. & Lynch, L. (2001). "How To Compete: The Impact Of Workplace Practices 

And Information Technology On Productivity," The Review of Economics and Statistics, 

MIT Press, vol. 83(3), pages 434–445, August. 

Block, Carter, Mortensen, P., Foyn, F. & Vormeland, Ö. (2007). “Development and 

analysis of Innovation Indicators in the Nordic Countries based on CIS-surveys” NIND 

project NICE http://nind.nifustep.no/nind/docs/NIND_inno_final.pdf. 

Clayton, T., Dal Borgo, M. & Haskell, J. (2008). “An Innovation Index Base on Knoledge 

Capital Investement” NESTA Innovation Index working paper: September 2008. 

Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The new imperative for creating and 

profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press. 

Crepon, B., Duguet, E. & Mairesse, J. (1998). “Research, Innovation and Productivity: An 

Econometric Analysis at the Firm Level” Economics for Innovation and New Technology, 

7, 115–158. 

Edquist, H. (2010). ”Vilken betydelse har immateriella investeringar för den svenska 

ekonomin?”,Tillväxtanalys Working paper/PM 2010:16. 

Edquist, C. & Zabala, J. M. (2010). “Outputs of innovation systems: accounting what 

comes out of the system” Centre for Innovations, Research and competence in Learning 

‘economy (CIRCLE), Lunds universitet. 

Djellal, F. & Gallouj, F. (2010). “The innovation gap and the performance cap in the 

service economies: a problem for public policy” The Handbook of Innovation and Services 

Gallouj, F. & Djellal, F. (red.), Edvard Elgar. 

Gallouj, F. & Djellal, F. (red.) (2010). The Handbook of Innovation and Services Gallouj, 

F. & Djellal, F. (red.), Edvard Elgar. 

Gausch, S. & Schmoch, U. (2006). DIME Conference on intellectual property rights for 

Business and Society. 

Goudin, B. (2002). “The rise of innovation surveys: Measuring a fuzzy concept” Project 

on the history and sociolygy of STI statistics wp no 16. 

Hollanders, H. & van Cruysen, A. (2008). “Rethinking the European Innovations 

Scoreboard: A new methodology for 2008–2010” Pro Inno Europe Innometrics sep 2008. 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (2001). “Enterprises in transition Learning strategies 

for increased competitiveness” ITPS A2001:001. 

http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v83y2001i3p434-445.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v83y2001i3p434-445.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/restat.html


STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

62 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (2008). Näringslivets tillstånd 2008. 

Jaffe, A. (1998). “Measurement Issues” i Investing in Innovation Lewis Branscomb & 

James Keller (red.) MIT Press. 

Kanerva, M., Hollanders, H. & Arundel, A. (2006). “2006 Trendchart report: Can we 

measure and compare innovation in services?” Trendchart Innovation Policy in Europe. 

Köhler, C., Sofka, W., Grimpe, C. (2009). “Selectivity in search strategies for innovation – 

from incremental to radical, from manufacturing to services”, ZEW Discussion paper no 

09-066. 

Livesey, F. & Moultrie, J. (2008). Do trademarks and design registrations provide a better 

perspective on national innovaton activity?” DIME Conference on the Creative Industries 

and Intellectual Property London 2008. 

Maillot, V. (2009), “Trademarks as an indicator of product and marketing innovations” 

OECD STI WP 2009/6. 

Mairesse, J. & Mohnen, P. (2010). “Using Innovation Surveys for Econometric Analysis” 

Serie Scientifique Cirano 2010-15. 

NESTA (2007) “Hidden Innovation -How innovation happens in six „low innovation‟ 

sectors” 

NESTA (2008). “An innovation Index Based on Knowledge capital Investment” wp. 

NESTA (2008b). “Proposal for Measure of firm-level innovation performance in 12 

sectors in the UK Industry”. 

NESTA (2008c). “Innovation in the Public and Third Sectors”. 

NESTA (2009). “The Innovation Index Measuring the UK‟s investment in innovation and 

its effects” Index report November 2009. 

NESTA (2009b). The wider conditions for innovations in the UK, How the UK compares 

to leading innovating countries NESTA Index report 2009. 

NUTEK (2006) Årsbok. 

Nählinder, J. (2005). Innovation and employment in Services. The case of Knowledge 

Intensive Business Services in Sweden, Linköping Studies in Arts and Science No. 334, 

Linköping. 

Pro Inno Europe (2009). “Challenges for EU support to innovation in services”, Paper no 

12. 

Pro Inno Europe (2010). “European Innovation Scoreboard (EIS) 2009” Pro Inno Europe 

Paper no15. 

Pro Inno Europe (2011). “Innovation Union Scoreboard 2010 The Innovation Union‟s 

performance scoreboard for Research and Innovation” Pro Inno Europe Innometrics. 

SCB (2008). Innovationsverksamhet i svenska företag 2004–2006, Statistiska centralbyrån. 

SCB (2009). Innovationsverksamhet i svenska företag 2006–2008, Statistiska centralbyrån. 

OECD (2005). Oslo Manual Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3
rd

 

ed. 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

63 

OECD (2006). “Measuring innovation in OECD and non-OECD countries: selected 

seminar papers” William Blankley, Mario Scerri, Neo Molotja (red.) OECD. 

OECD (2009). Innovation in firms: a microeconomic perspective. 

Therrien, P. & Leonard, A. (2003). “Empowering employees: A route to Innovation”, The 

Evolving Workplace Series, Statistics Canada, Catalogue 71-584-MIE. 

Tillväxtanalys (2009). “Entreprenörskap och innovationer”, Tillväxtanalys Rapport 

2009:11. 

Tillväxtanalys (2010). ”De nya affärsmodellerna värdeskapande affärsinnovationer” 

Tillväxtanalys Rapport 2010:09. 

Tillväxtanalys (2010). Tjänsternas betydelse för tillväxt och omvandling i svensk ekonomi 

– nya data på tjänsteinnovationernas roll för arbetsproduktivitet och export” Tillväxtanalys 

Rapport 2010:13. 

Tillväxtanalys (2010). ”Tjänstesektorns storlek – sysselsättning, produktivitet, andel av 

BNP, andel av export med särskild betoning på KIBS ” Tillväxtanalys wp/pm 2010:14. 

Tillväxtanalys (2010). ”Vilken betydelse har de immateriella investeringar på den svenska 

ekonomin ” Tillväxtanalys wp/pm 2010:16. 

von Hippel, Eric (1986). "Lead users: a source of novel product concepts", Management 

Science 32: 791–805. 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

64 

Bilaga 1 EIS lista på 29 indikatorer 

 
Dimension 1 
ENABLERS  
Human resources (5 indicators) 
1.1.1 S&E and SSH graduates per 1000 population aged 20-29 (fi rst 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 fi rms (% of fi rms) 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 fl ows (% 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 effi ciency innovators, calculated as the average of: 
Share of innovators where innovation has signifi cantly reduced labour costs (% of fi rms) Eurostat (2006) 
Share of innovators where innovation has signifi cantly 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-fi rm sales (% of turnover) Eurostat (2006 

 

 



STATISTISKA INDIKATORER PÅ TJÄNSTEINNOVATION 

65 

Bilaga 1 Storbritannien: Wider conditions for 
Innovations 

NESTA menar att trots att flera olika förslag till ”system” eller ramar för 

innovationspolitisk analys redan existerar, till exempel European Innovations Scoreboard 

(se ovan), så finns det utrymme för en utveckling. Via en undersökning till brittiska företag 

så har man identifierat sju områden som är relevanta att fokusera på. I rapporten The wider 

conditions for innovation in the UK redovisas 35 indikatorer på dessa områden (se bilaga). 

För en del av områdena finns statistik på Eurostat-nivå eller högre, så att jämförelser kan 

göras med konkurrentländer. 

Hur skiljer sig NESTA:s indikatorer för innovation i jämförelse med European 

Scoreboard? Väldigt mycket visar det sig vid en första anblick. NESTA:s indikatorer är 

inriktade på institutionellt övergripande faktorer som konkurrens, ekonomins öppenhet och 

efterfrågan medan EIS är mer inriktat på indikatorer som kan tolkas operativt i 

bemärkelsen ”mer är bättre”. EIS presenteras i en ”linjär” form av  

 enablers  

 firm activities 

 throughputs 

 outputs. 

NESTA:s indikatorer är påtagligt mer kvalitativa i sin karaktär. Man avser mäta bland 

annat socialt kapital, öppenhet för nya idéer och allmänhetens riskattityd. Vissa indikatorer 

är lika, som andelen med högre utbildning. Där EIS enbart baseras på harmoniserad 

statistik levererad av statistikbyråer i respektive land baseras NESTA:s indikatorer på 

information i databaser som IMD och World Economic Forum ställt samman över länder 

baserat på enkäter till små urval av företagsrepresentanter. I övrigt använder NESTA-

rapporten även CIS-data, EIS-data, Innobarometerdata samt data från Världsbanken. 

Ett dilemma är att trots en förankring i en undersökning riktad till företag i Storbritannien 

beträffande vilka dimensioner som företag anser som mest betydelsefulla, så är det i få 

dimensioner av de identifierade som Storbritannien placerar sig högt i rangordningen. 

Eftersom Sverige är med, så kan vi göra en jämförelse av 42 rangordningar. Sverige 

placerar sig före Storbritannien i 27 av dessa och placerar sig med rangen 1 i 13 fall. 

Sverige har rangen 1 i 13 av indikatorerna medan Storbritannien får rangen 1 i 5 

indikatorer. 

Det är svårt att bedöma i vilken omfattning som NESTA:s arbete ger mer än det arbete 

som manifesteras med EIS- och CIS-undersökningarna. EIS bygger på en analys av 29 

utvalda indikatorer där data från Eurostat och CIS utgör ryggraden.  
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NESTA:s indikatorer  

Openness 

Openness to foreign ideas 

Social capital 

Broadband penetration 

Broadband speed 

Broadband price 

Business satisfaction with ICT 

infrastructure 

Skills 

Expenditure on education as a percentage of 

GDP 

Share of population with tertiary education 

Percentage of high-skilled labour in the 

workforce 

Human Resources in Science and 

Technology (HRST) 

Intensity of researchers in industry 

Adaptability of the workforce 

Employees’ ICT skills 

Training – availability and usage 

Training needs for innovators 

Participation in life-long learning 

 

Public research 

Quality of public research – scientific 

publications 

Accessibility of public research – 
collaboration 

Relevance of public research – commercial 

exploitation 

Quality of public research – citations 

Relevance of public research – patents 

Relevance of public research – invention 

disclosures 

Competition 

Intensity of local competition 

Intensity of foreign competition 

 

Entrepreneurship 

Attitude towards risk of business failure 

Early-stage entrepreneurial activity 

Demand 

Consumer confidence index 

Demand as innovation source 

Firm-level technology absorption 

Size and inclination to buy innovation 

Uncertainty of demand as an obstacle to 

innovation  

Access to finance 

Availability of credit 

Stock market capitalization 

Availability of venture capital 

Access to finance 

 

 

Källa: The wider conditions for innovations in the UK, How the UK compares to leading 

innovating countries NESTA (2009b). 
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