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denna kunskapsproduktion är kopplad till ekonomisk tillväxt. Därutöver
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Denna förstudie visar bl.a. att det finns en tydlig koppling mellan
volymen av avancerad forskning (spetsforskning) i en region och den
långsiktiga ekonomiska tillväxten. Långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt
ger ett större ekonomiskt utrymme att fördela mellan privat konsumtion,
sparande, investeringar och offentliga utgifter.

RTN 2010/303

arbetsmaterial 1:2012

bedriva forskning i Stockholmsregionen ställts samman.

Villkor för forskning i Stockholmsregionen

Frågan om villkoren för forskning i Stockholmsregionen och hur tjänste

Villkor för forskning i
Stockholmsregionen
arbetsmaterial 1:2012

Villkor för forskning i
Stockholmsregionen
arbetsmaterial 1:2012

Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stock-holms län. TMR arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen och tillhör
Stockholms läns landsting (SLL). Vi bidrar till Stockholmsregionens utveckling genom en
utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och
kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar initiativ för att visioner, mål, strategier och åtaganden i den
Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) ska bli verklighet.
Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I TMR:s rapportserie presenteras kunskapsun-derlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och
rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är framtagna av forskare,
utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TMR. På www.tmr.sll.se/publikationer finns
möjligheter att ladda hem digitala versioner, beställa eller prenumerera på våra rapporter.
Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte.
Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan
särskilt medgivande.
TMR är i likhet med Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar miljöcertifierade enligt
ISO 14001 och jobbar med ständiga förbättringar i ett särskilt Miljöprogram, femte steget. SLL:s
upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt enligt SLL:s
miljökrav.

TMR, Stockholms läns landsting
Box 4414, 102 69 Stockholm
Besöksadress: Västgötagatan 2
Tfn +46 (0)8 737 25 00, Fax +46 (0)8 737 25 66
www.tmr.sll.se
Konsult Anders Wigren (uppdragsledare), Mattias Frithiof och Erica Tenevall, WSP Analys & Strategi
Grafisk form och produktion Autotech Teknikinformation i Stockholm AB
RTN 2010/303
ISSN 1654-885x

Förord

Stockholmsregionen är idag en kunskapsregion med tillgång till akademisk
kompetens inom många områden. I regionen finns många kunskapsintensiva företag, flera världsledande innovationsmiljöer och internationella forskare. Vi lever i en alltmer globaliserad värld där forskningsresurser lätt kan
flytta från ställe till ställe, därför är det ännu viktigare att skapa attraktiva
forskningsvillkor för att attrahera både företagsforskning, men också behålla
och utveckla den spetsforskning som t.ex. KI bedriver.
Syftet med denna förstudie är att undersöka förutsättningarna för att
bedriva forskning i Stockholmsregionen. Förstudien grundar sig på skriftliga
dokument av två slag. En sammanställning har gjorts av vetenskaplig litteratur om vilka faktorer som påverkar produktionen av nya kunskaper och hur
denna kunskapsproduktion är kopplad till ekonomisk tillväxt. Därutöver har
skriftliga dokument som belyser de faktiska förutsättningarna för att bedriva
forskning i Stockholmsregionen ställts samman.
För att Stockholmsregionen ska nå upp till visionen i RUFS 2010 att bli
”Europas mest attraktiva storstad” är det nödvändigt att ha en väl utvecklad
forskningsverksamhet inom och mellan både företag och akademi.
Stockholm, september 2011

Cecilia Lindahl
Regionplanerare
Tillväxt, miljö och regionplanering
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Sammanfattning

Den här rapporten är en förstudie om förutsättningarna för att bedriva forskning i
Stockholmsregionen. Rapporten grundar sig på skriftliga dokument av två slag. En
sammanställning har gjorts av vetenskaplig litteratur om vilka faktorer som påverkar
produktionen av nya kunskaper och hur denna kunskapsproduktion är kopplad till
ekonomisk tillväxt. Därutöver har skriftliga dokument som belyser de faktiska förutsättningarna för att bedriva forskning i Stockholmsregionen ställts samman.
Tjänsteföretagen har en stor vikt i Stockholmsregionens BRP. På vilket sätt
tjänsteföretagen är kopplade till produktion av nya kunskaper och ekonomisk tillväxt
är ett i mångt och mycket outforskat område. I rapporten görs dock en analys som ger
en del insikter om dessa kopplingar.
I fortsättningen av detta kapitel sammanfattas rapportens analys, slutsatser och
förslag till åtgärder lämnas.

De generella villkoren för kunskapsdriven tillväxt
Denna förstudie visar att det finns en tydlig koppling mellan volymen av avancerad
forskning (spetsforskning) i ett land eller en region och den långsiktiga ekonomiska
tillväxten. Långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt ger ett större ekonomiskt utrymme
att fördela mellan privat konsumtion, sparande, investeringar och offentliga utgifter. I länder och regioner med höga ambitioner om en hög välfärdsnivå med bland
annat kvalificerade vård, skola och omsorgstjänster till alla invånare är en hållbar
ekonomisk tillväxt en grundläggande förutsättning. Långsiktigt kommer andelen av
invånarna i såväl Sverige som i Stockholmsregionen att konsumera allt mera vårdoch omsorgstjänster på grund av de demografiska förändringar som befolkningsprognoserna förutspår. För att den ökade konsumtionen av vård- och omsorgstjänster inte
ska minska utrymmet för privat konsumtion, sparande, investeringar och offentlig
konsumtion utanför vård- och omsorgstjänsterna är det nödvändigt med ekonomisk
tillväxt per invånare.
I denna förstudie visas att den successivt tilltagande globaliseringen gör att kombinationen av teknologisk enkel tillverkning och höga löner (och snabb tillväxt av
lönerna) långsiktigt är oförenlig. För att det i Sverige och Stockholmsregionen även i
framtiden ska kunna erbjudas en hög välfärdsnivå krävs en kontinuerlig förskjutning
mot alltmer teknologisk avancerad och komplex produktion. Denna insikt finns hos
politiker och planerare i ett stort antal länder och regioner världen över. Därför vidtar
ett stort antal regioner åtgärder för att attrahera framtida investeringar i FoU och åtgärder som stärker innovationskraften i innovationssystemen. Anledningen till dessa
ansträngningar är att insikten breder ut sig om att de länder och regioner som halkar
efter i de processer i vilka ny kunskap bildas och omvandlas till innovationer riskerar
att i framtiden få ett näringsliv specialiserad i segment där priskonkurrensen är stark
och tillväxten i inkomst per invånare är långsam.
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Kunskapsproduktionens drivkrafter
En långsiktig nationell och regional tillväxtpolitik måste bygga på en analys av nu
läget och utvecklingen längs de faktorer som driver produktionen av nya kunskaper.
I kapitel tre görs en genomgång av den vetenskapliga forskningen om dessa drivkrafter. Produktionen av nya kunskaper i en region under en vis period beror på:
•

Initial nivå på FoU-utgifterna på nationell nivå i alla branscher

•

Initial nivå på FoU-utgifterna i regionens universitet

•

Initial samexistens mellan universitetens FoU-utgifter och de privata företagens
FoU-investeringar

•

Initiala branschspecifika agglomerativa fördelar (geografisk koncentration av
högteknologisk industri och kunskapsintensiv tjänstesektor).

När produktionen i nya kunskaper mäts i antalet patentansökningar och antalet
vetenskapliga artiklar under en viss period i EU:s NUTS 2-regioner förklaras omkring
70 procent av de regionala skillnaderna i kunskapsproduktion av dessa variabler. Att
den initiala nationella nivån på FoU-investeringarna (alla variablerna dividerat med
antalet invånare) positivt påverkar kunskapsproduktionen i regionerna beror på att
kunskaper spiller över mellan regioner och mellan branscher. De nationella FoU-utgifterna växlas i regionerna upp med universitetens och företagens FoU-utgifter samt
av hur stor del av den samlade högteknologiska produktionen som finns i regionen.
De två första punkterna påverkar volymen FoU i en region och de två följande punkterna påverkar FoU-insatsernas produktivitet. Ur policysynpunkt kan slutsatsen dras
att de två volympåverkande faktorerna främst kan påverkas med nationella insatser
samtidigt som produktiviteten i FoU-verksamheterna i första hand kan påverkas av
regionspecifika insatser. Det krävs därför ett samspel mellan nationell och regional
tillväxtpolitik för att FoU-investeringarna ska ge maximal utväxling i produktion av
nya kunskaper.

Den ekonomiska tillväxtens drivkrafter
Kunskapsproduktionen vore ur tillväxtsynpunkt irrelevant om den inte påverkar den
ekonomiska tillväxttakten positivt. Genomgången av tillväxtens drivkrafter i kapitel
två visar att produktionen av nya kunskaper är högst relevant för takten i vilken ekonomin växer. Innan kopplingen mellan kunskapsproduktion och ekonomisk tillväxt
klargörs redovisas de faktorer som påverkar den ekonomiska tillväxten i regioner.
Tillväxten i BRP per invånare under en viss period är en funktion av:
•

Initial BRP/invånare

•

Initial FoU/invånare

•

Stor initial kunskapsstock/invånare (t ex summan av alla patentansökningar
under en föregående period)

•

Initial andel tertiärt utbildad befolkning (längre universitetsutbildning)

•

Initiala regionspecifika agglomerativa fördelar (bestäms av bostads/arbetsmarknadens funktionssätt och transportinfrastrukturens funktionssätt).

Villkor för forskning i Stockholmsregionen 9

Länken mellan kunskapsproduktion och ekonomisk tillväxt går via den tredje punkten ovan. När de faktorer som påverkar kunskapsproduktionens tillväxt integreras i
punkt tre ovan blir FoU-investeringarnas volym i nationen och i regionen, samexistensen av FoU-investeringar i regionen och regionala agglomerativa fördelar (förekomsten av ett näringsliv som omsätter kunskaper till produktion i regionen) motorn
i den ekonomiska tillväxten. Av den anledningen är det av stor relevans att kartlägga
Stockholmsregionens nuläge och utveckling för de faktorer som driver kunskaps
produktionen och därmed den ekonomiska tillväxten.

Nuläge och historisk utveckling i Stockholmsregionen
I denna förstudie har tidigare genomförda analyser av villkoren för att bedriva avancerad forskning i Stockholmsregionen studerats. Som ett komplement till dessa dokumentstudier har den senaste FoU-statistiken sammanställts. Den bild som tonar fram
är att i nuläget är villkoren för att bedriva forskning i Stockholmsregionen goda, både
i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det finns en stor kunskapsstock i regionen som har byggts upp under en lång period av goda villkor. Regionen har de största
agglomerativa fördelarna i Sverige men i ett internationellt perspektiv är regionen
förhållandevis liten. Detta ställer stora krav på FoU-investeringarnas produktivitet.
När det gäller de faktorer som driver kunskapsproduktionen har Stockholmsregionen hög ranking, den högsta bland Sveriges FA-regioner1 och bland de 10–20 främsta
regionerna i ett internationellt perspektiv. Detta framgår av kapitel fem. Stockholmsregionen har i övrigt i nuläget goda villkor för ekonomisk tillväxt.
I flertalet av de analyser av villkoren för forskning i Stockholmsregionen som
behandlas i denna förstudie uttrycks en oro för att Stockholmsregionens komparativa fördelar som kunskapsregion riskerar att urholkas. Den uppföljning av FoUstatistiken som görs i kapitel fem visar att denna oro inte kan avfärdas. I en del av
de underlagsrapporter som studerats i denna förstudie framförs att en del av de
offentliga medlen till FoU-investeringar är kopplade till börsens utveckling och det
gör att den offentliga forskningsfinansieringen blir ryckig och osäker på projektnivå.
Den efterlysta uthålligheten i statens forskningsfinansiering uteblir. Det har dock
inte varit möjligt att i denna förstudie gå till botten med detta påstående.
Företagens FoU-investeringar i Sverige har minskat i procent av BNP mellan 1999
och 2009. Stockholms län och Uppsala län har tillsammans tappat andelar av företagens FoU-investeringar i Sverige från 40 procent 1997 till 36 procent 2009. Räknat
i företagens FoU-utgifter i procent av BRP har Stockholm/Uppsala minskat från 3,5
procent 1997 till tre procent 2007. Det innebär att Stockholm/Uppsalaregionen har
drabbats både av en nationell minskning och av en regional minskning. Detta har
inneburit att företagens FoU-utgifter mellan 2005 och 2009 har minskat även i absolut belopp i Stockholms län. Skåne län och Östergötlands län är de län där företagens
1

FA-regioner är en förkortning av funktionella analysregioner
och består av en eller flera kommuner som tillsammans
utgör en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Det finns
72 FA-regioner i Sverige.
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FoU-utgifter ökar både mätt som andel av företagens FoU-investeringar och som
andel av respektive läns BRP. Universitetens FoU-årsverken ligger på en konstant
nivå i Stockholm/Uppsalaregionen mellan 2005 och 2009.
I kapitel fem görs också en genomgång av internationella rankingar. Överlag har
Sverige en hög ranking bland länder och Stockholmsregionen har en mycket hög
ranking bland regioner när det gäller ögonblicksbilder av olika nivårelaterade variabler. Men när det gäller dynamiken, d.v.s. förändringen av nivåerna över tiden så
tappar Sverige i ranking bland länder och Stockholm tappar i ranking bland regioner.
Detta har också uppmärksammats av OECD i en genomgång av Stockholmsregionens
tillväxtförutsättningar.
De tidigare genomförda analyserna av förutsättningarna för att bedriva forskning
i Stockholmsregionen som studerats i denna förstudie innehåller information som är
relevant för bedömningen av FoU-resursernas produktivitet i Stockholmsregionen.
Synpunkterna kan grupperas i två grupper, en som rör innovationssystemets
funktionssätt och en grupp som rör den fysiska infrastrukturens funktionssätt.
När det gäller innovationssystemets funktionssätt så antyds det att länkarna mellan aktörerna i Stockholmsregionens innovationssystem är svaga. Det finns ett stort
antal aktörer i regionen som med olika ägarformer, styrformer och mandat arbetar
med att främja kunskapsproduktion och ekonomisk tillväxt. Denna observation bekräftas av OECD: s genomgång. Kunskapsutbytet mellan aktörerna är bristfälligt och
arbetskraftsrörligheten mellan universitetens forskare och näringslivets FoU-avdelningar är låg. Universiteten anses av företagen vara lomhörda inför krav på ändring
av inriktningen av universitetens utbildning. Framför allt bland företagen inom Life
Science framförs allvarlig kritik mot sjukvårdens bristande medverkan i företagens
FoU-verksamhet.
När det gäller den fysiska infrastrukturens funktionssätt riktas kritik mot att
bostadsmarknaden och transportinfrastrukturen fungerar dåligt. B
 ostadsbyggandet
har inte följt med i tillväxten av antalet invånare och det befintliga beståndet av
bostäder utnyttjas ineffektivt. Transportinfrastrukturen har inte heller byggts ut i
tillräcklig omfattning. Dessa två brister gör att Stockholmsregionen agglomerativa
fördelar riskerar urholkas med minskande FoU-produktivitet som följd. Den vetenskapliga litteraturen visar att med minskad FoU-produktivitet följer, med några års
eftersläpning, minskade FoU-investeringar och minskade FoU-investeringar leder,
med ytterligare några års eftersläpning, till en långsammare ekonomisk tillväxt.
Därför kan dagens problem med en illa fungerande bostadsmarknad och en för liten
kapacitet i transportinfrastrukturen få negativa följder på den ekonomiska tillväxten
på tio års sikt. Mekanismerna bakom dessa samband är att brist på bostäder pressar
upp bostadspriserna och detta dämpar inflyttningen till Stockholmsregionen. Denna
dämpning minskar ackumuleringen av nya kunskaper och därmed påverkas även den
ekonomiska tillväxten negativt på lång sikt. Flaskhalsar i transportinfrastrukturen
hindrar rörligheten inom regionens delar och mellan Stockholmsregionen och övriga
regioner. Utveckling och spridning av nya kunskaper är kritisk beroende av en stor
geografisk rörlighet av arbetskraft både inom regionen och mellan regioner. Ekono-
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misk tillväxt förutsätter att arbetskraft till låga kostnader kan flytta från krympande
mindre produktiva verksamheter till växande och mera produktiva verksamheter i
olika regiondelar. Flaskhalsar i transportinfrastrukturen hämmar därför den ekonomiska tillväxten på lång sikt.
Inte minst med anledning av att den kunskapsintensiva tjänstesektorns funktion
som kunskapsintermediär blir detta allt mer viktigt. Forskning och utveckling inom
tjänstesektorn uppstår inte på samma sätt som inom t.ex. varuproduktion, utan bygger till stor del på det utbyte som sker mellan kunder och utövare, genom de uppdrag
som utförs. Ofta har konsulterna samarbete med akademin och fungerar därmed som
länk mellan universitet och kundföretag. Tjänsteföretagens andelar av den svenska
ekonomin breder ut sig. Inom kunskapsintensiva tjänsteföretag är det medarbetare,
företag och kunder som driver innovation och utveckling, och inte forskare. För att
konsultföretag ska kunna spela den viktiga rollen som kunskapsintermediär är det
viktigt att hänsyn tas till konsulternas speciella roll inom kunskapsutvecklingen.
Kunderna ligger ofta i den teknologiska framkanten. Men för tjänsteföretag gäller
också att innovations- och utvecklingsprocesserna kan effektiviseras genom en större
kompetens i beställarrollen. För tjänsteföretagen är den geografiska närheten mellan
kund och utövare viktig. Om huvudkontor och forskningsavdelningar försvinner från
Stockholmsregionen skulle det innebära att omfattningen och kvaliteten i konsult
företagens utvecklings- och innovationsprocesser minskar. Stockholmsregionen bör
av dessa skäl fortsatt verka för god mottagningskapacitet och beställarkompetens

Sammanfattning av problembilden
Genomgången av den vetenskapliga litteraturen i kapitel två visar att regionalekonomisk tillväxt drivs av kunskapsstockens storlek och agglomerativa fördelar. Kunskapsstockens tillväxt drivs av FoU-investeringarnas storlek på nationell och regional
nivå, regionens humankapital och regionens agglomerativa fördelar. Därmed är
kunskapsproduktionen motorn i den ekonomiska tillväxten på lång sikt.
Genom gången i kapitel fem, av villkoren för att bedriva forskning i Stockholms
regionen, kan sammanfattas i två punkter:
•

Statiskt är kunskapsstocken i Stockholmsregionen stor och de agglomerativa
fördelarna stora.

•

Dynamiskt finns det farhågor för att regionen faller från en hög nivå i de faktorer
som bestämmer kunskapsstockens framtida tillväxt och de agglomerativa fördelarna. Denna förstudie visar att dessa farhågor inte kan avfärdas.

Orsakerna till långsam tillväxt i kunskapsstockens storlek är delvis oklara, men
tappade nationella andelar i företagens FoU-utgifter och avtagande tillväxttakt i
företagens FoU-utgifter spelar in. Bristande samverkan mellan FoU-intensiva företag
och universiteten samt ett litet deltagande från sjukvården i Life Science företagens
FoU kan spela en roll. Brister i bostadsmarknadens funktionssätt och flaskhalsar i
transportinfrastrukturen är faktorer som därtill hämmar produktionen av nya kun-

12

Villkor för forskning i Stockholmsregionen

skaper i Stockholmsregionen, dynamiken i strukturomvandlingen och den långsiktiga ekonomiska tillväxten.
För att attrahera utländska forskningsinvesteringar och internationellt riskkapital är det också av stor vikt att svenska aktörer kopplar upp sig mot internationellt
ledande forsknings- och innovationsmiljöer, t.ex. genom att delta i gemensamma
forskningsprojekt. Det ger även svenska aktörer möjlighet att delta i policyrelevanta
diskussioner och påverka den europeiska forskningsagendan till att bättre harmoniera med svenska prioriteringar och styrkeområden.
Idag råder konkurrens inte bara mellan nationer utan även mellan regioner. Samtidigt har olika regioner har olika förutsättningar. Detta innebär att regioner tvingas
blir alltmer strategiska vad gäller profilering och satsningar för att kunna konkurrera
om arbetstillfällen, etableringar och kapital. För att uppnå kritisk massa och undvika
fragmentiserade insatser ser många aktörer, både enskilda men även hela regioner,
en tydlig specialisering och profilering av t.ex. utbildningsinriktning, näringsliv och
omkringliggande verksamheter, som nyckeln till framgång.
Det finns även ett samband mellan geografisk koncentration och tillväxt. En geografisk närhet skapar agglomerationsfördelar vilket stimulerar innovativa processer
och produktivitet. Innovativa företag lokaliserar sig gärna nära andra innovativa
företag och universitet. Ny kunskap föder nya avknoppningar i ett kumulativt, spiralliknande förlopp vilket får betydelse för tillväxten i en region.

Villkor för forskning i Stockholmsregionen 13

Inledning

Den här rapporten är en förstudie där frågeställningen är villkoren för att bedriva
forskning i Stockholmsregionen samt belysa förutsättningarna för att bedriva FoU i
tjänsteföretag. Metoden har medvetet begränsats till tryckta källor som vetenskapliga
artiklar, böcker publicerade av akademiska forskare samt olika underlagsmaterial
publicerade av ett antal forskningsmiljöer i regionen, KTH och SSCi2. Metoden har
varit att utifrån de vetenskapliga artiklarna identifiera de faktorer som visar sig
påverkar de regionala förutsättningarna för att bedriva avancerad forskning. Stockholmsregionens status längs dessa faktorer har inhämtats från de dokument som
empiriskt beskriver förutsättningarna för att bedriva avancerad forskning i Stockholmsregionen.
Det är sällan som man i kunskapsöversikter hittar litteratur som exakt svarar på
de specifika frågorna. Däremot går det att indirekt närma sig svaren så långt det finns
kunskaper genom att systematiskt gå igenom litteraturen. Strategin i denna för
studie har därför varit att söka efter litteratur i vetenskapliga artikeldatabaser, främst
Google Scholar, och använt sökord som t.ex. ”agglomeration and innovation”,”R&D
and cities”, ”R&D and metropolitian regions”, ”R&D productivity” och ”R&D localisation”. Det kommer fram flera tiotusentals träffar och vi har gjort ett urval efter antal
citeringar och relevans för Stockholmsregionen, d.v.s att forskningen ska handla om
länder som är jämförbara med Sverige och regioner som är jämförbara med Stockholm. Vi har ibland medvetet frångått denna princip för att få med forskning som
gäller ledande länder och regioner när det gäller FoU, främst regioner i USA.
De tre begreppen ”spetsforskning”, ”villkoren”, och ”tjänsteföretag” behöver
definieras för att förstudien ska få den önskvärda systematiken.
I den vetenskapliga litteraturen är det svårt att hitta någon entydig och klar definition av begreppet spetsforskning. I den offentliga myndighetssfären brukar dock
begreppet definieras såsom forskning som håller största möjliga inomvetenskapliga
kvalitet. Således den forskning som inom sitt fält är av yttersta världsklass. Spetsforskning förekommer inom grundforskning och sällan inom tillämpad, företagsnära, forskning då den syftar till att nå förståelse snarare än användning. Forskning
bygger på kombinationer av gamla kunskaper som föder nya kunskaper i en komplex
experimentell miljö med många inblandade aktörer på många olika platser. Indirekt
i litteraturen och det som skrivits av aktörer som Vetenskapsstaden, Mälardalsrådet
(Stjärnbildning) och KTH framgår att forskning och dess finansiering samt försörjning av välutbildade och kreativa forskare, koncentrerade till geografiska områden
där forskningen bedrivs är begrepp som är mera relevanta att utreda närmare.
Det andra begreppet att definiera är ”villkoren” eller synonymt ”förutsättningarna”. I förstudien har detta begrepp definierats som regionala egenskaper som dels
attraherar företag att lokalisera FoU-verksamheter dels regionala egenskaper som
påverkar produktiviteten i FoU-verksamheten. Regioner som idag har goda egenskaper för att attrahera FoU-verksamheter och göra dessa verksamheter produktiva
har sannolikt större förutsättningar att vara en grogrund för de processer som leder
2

Stockholm Science City
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fram till spetsforskning i framtiden än regionen som i dagsläget har mindre förutsättningar. En viktig orsak till denna spårbundenhet är att spetsforskning kräver
uthållig finansiering, god försörjning av forskare samt en regional miljö som främjar
täta personkontakter mellan ett stort antal aktörer. Dessa processer har tilltagande
avkastning, vilket innebär att produktiviteten i insatserna ökar med mängden insatta
resurser. Det är svårt att rycka upp dessa processer med rötterna och därför blir
basen i forskningen ofta kvar i en produktiv och attraktiv region även om merparten
av produktionen flyttas utomlands för att komma närmare marknaderna. En bit fram
i rapporten visas också att forskningen har kunnat spåra denna tröghet till FoU-processer som har akademisk forskning som bas.
Begreppet ”tjänsteföretag” behöver knytas till FoU-processerna. Det råder
samstämmighet i forskningen om att tjänsteföretag inte kan bedriva FoU på samma
premisser som varutillverkande företag eftersom tjänsteinnovationer inte har
samma patentskydd som varuinnovationer. Tjänsteföretag är ett brett begrepp och
inrymmer företag som till exempel taxiåkerier, restauranger, personaluthyrare och
kunskapsintensiva företag som har andra företag som kunder. Från olika innovationsundersökningar är det känt att flertalet tjänsteföretag formellt inte bedriver FoU
i samma utsträckning som varutillverkande företag. Taxiåkerier avsätter inte pengar
i en FoU-budget och det gör inte restauranger heller. Därmed är det inte sagt att
dessa företag inte systematiskt söker ny kunskap och tillämpar dessa för att höja sin
produktivitet. Flertalet tjänsteföretag använder resultatet av andra företags FoU och
branschorganisationer tillsammans med tjänsteföretag engagerar kunskapsintensiva
tjänsteföretag för att göra anpassningar av tekniken. Ett exempel är att övergången
från ”pratradio” till data i taxibilarna bygger på kommunikationsteknologi som från
början utvecklades i USA för militära ändamål men som anpassades i ett samarbete
mellan Taxi Stockholm och flera kunskapsintensiva företag i Sverige och Danmark. I
akademiska termer kallas detta för ”spillover” effekter och dessa spillover effekter av
FoU är sannolikt mycket omfattande men svåra att mäta. Ett annat exempel på spill
over effekter är att de enorma produktivitetsökningarna under de senaste tio åren i
handeln är resultatet av en anpassad tillämpning av Informations- kommunikationsteknologin (IKT). B2B3-handel, just in time distribution, EAN-kodning (streckkoder)
och självscanning är några exempel. Grundfundamenten fanns redan utvecklade för
andra ändamål men i samarbete mellan handeln och kunskapsintensiva tjänsteföretag utvecklades tillämpningarna i handeln. Slående är att den ena innovationen bygger på den andra. Just in time distribution förutsätter IKT och streckkoder och IKT
och streckkoder lade grunder för det nästkommande steget, självscanning. Resultatet
blev att handeln har haft en av de snabbaste tillväxttakterna i totalfaktorproduktiviteten under de senaste åren.
Tjänsteföretag är, även om de inte själva anslår några stora formella FoU-
budgetar, viktiga aktörer i innovationsprocesser som aktiva användare och mellan-

3

B2B är en förkortning av handel mellan företag, Business to
business
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händer. En konsekvens av detta är att FoU verkligen gör skäl för sitt namn, F och U.
Många främst kunskapsintensiva företags- och datakonsulter, designers med flera
står för U: et medan andra företag t.ex. Ericsson tillsammans med universiteten står
för F:et. För att FoU-verksamheten hos till exempel Ericsson ska sätta avtryck i andra
företags produktivitet krävs ibland omfattande utveckling, anpassning, installation
och utbildning. Här spelar sannolikt kunskapsintensiva tjänsteföretag en nyckelroll.
När vi försöker närma oss frågan om villkoren för tjänsteföretag att bedriva forskning
i Stockholmsregionen är det detta perspektiv som vägleder.
I den vetenskapliga litteraturen har inte någon studie hittas som direkt svarar på
frågan om attraktiviteten och produktiviteten i företagens FoU-verksamhet i Stockholmsregionen. Indirekt kan frågeställningen belysas i två steg. I det första steget
sammanställs de faktorer som forskningen funnit signifikanta när det gäller FoUverksamheternas lokalisering och produktivitet. I ett andra steg checkas dessa faktorer av i Stockholmsregionen genom att använda resultatet i en omfattande analys av
länkarna mellan FoU, innovationer, entreprenörskap och tillväxt som WSP Analys &
Strategi genomför för Sveriges 72 FA-regioner (se fotnot 1).
Den bild som framträder där kompletteras med resultatet av Mälardalsrådets
projekt Stjärnbildning och andra dokument från olika forskningsintressenter.
Vi vill även passa på att definiera ett par andra begrepp som är centrala i sammanhanget och för föreliggande rapport, nämligen ”innovationssystem” och starka
”forsknings- och innovationsmiljöer”.
Det av stor vikt att det tillväxtarbete som bedrivs sker i samverkan mellan industri,
akademi och offentlig verksamhet. Denna treenighet brukar ofta kallas ”triple helix”
och är en av grundpelarna i ett väl fungerande innovationssystem. Begreppet innovationssystem är för många diffust och i litteraturen är begreppet ofta otydligt definierat. Det finns många ledder på vilka man kan skära begreppet innovationssystem, till
de vanligast hör nationella innovationssystem (NIS), regionala innovationssystem
(RIS) samt sektoriella innovationssystem (SIS). Under senare år har även enskilda
företag och universitet gjort anspråk på att ha ”egna” innovationssystem.
I korthet kan ett innovationssystem sägas vara nätverk inom vilka aktörer inom
akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samspelar och skapar, utbyter och
använder idéer, teknik och kunskap vilket genererar innovationer och på sikt hållbar
tillväxt. Ett lands eller regions förmåga att skapa ett positivt innovationsklimat, med
avseende på t.ex. samarbeten, drivkrafter, villkor och ramverk, är ofta avgörande för
landets eller regionens förmåga att driva innovativa processer. En av grundtankarna
med att beskriva innovativa processer som ett system var att komma ifrån den tidigare rådande uppfattningen om en linjär innovationsprocess, som startade i grundforskning, gick vidare till tillämpad forskning, följt av utveckling, tillämpning och
kommersialisering. Fördelarna med att se de innovativa processerna som ett system
är att man fångar upp den komplexitet som råder, samt att man tillåter processerna
att vara oförutsägbara, och varierande. På så sätt skapas även möjlighet att bejaka
och lyfta fram olika områdens specifika egenskaper.
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I den kunskapsbaserade ekonomi som är förhärskande idag är innovationer en
knäckfråga. Traditionellt skattas innovationssystemens verkningsgrad genom att
insatser sätts i relation till resultaten. Ofta beskrivs resultaten i ekonomiska eller
andra kvantitativa termer, såsom antal patent, citeringar, forskningsinvesteringar
som andel av BNP, avknoppningar och dylikt. Viktigt att ha i beaktande är dock att
effektiva innovationssystem får en än mer vidgående verkan på samhällsutvecklingen
i och med att forskning i en specifik miljö inte enbart är en innovativ process i sig, den
är även en generator för innovativa processer utanför den specifika miljön.
För att innovationssystemen ska generera tillväxt, sysselsättning och välfärd
nationellt och regionalt krävs en gynnsam miljö där innovationerna och därtill kopplade processer kan gro och sedermera ge önskad avkastning. Här läggs även grunden
för regionalt tillväxtarbete. Regeringen gör bedömningen att det regionala tillväxtarbetet bör hitta former för ett utvecklat samarbete med nationella innovations
politiken4. Skälen till detta är att globaliseringen inte enbart innebär en ökad konkurrens mellan nationer och inom näringslivet, utan också mellan regioner. Regioner
kommer i allt större utsträckning finna att konkurrensen om individer, etableringar,
kunskap och kapital blir tuffare. Klart är att forsknings- och utvecklingsarbete har
olika förutsättningar i olika regioner. Norrbotten med sina forskningstunga industrier har andra förutsättningar än Jämtland som saknar storföretag men istället kan
ha goda möjligheter att utveckla forskning kring tjänstesektorn. Stockholmsregionen har unika förutsättningar då regionen hyser många kunskapsintensiva företag,
många forskningsinstitutioner, många huvudkontor etc. Dessa skilda förutsättningar
medför att regioner tvingas bli mer strategiska i fråga om profilering och satsningar.
Att utveckla så kallade starka forsknings- och innovationsmiljöer anses från flera
håll vara en väldigt viktig del i arbetet med att bygga vidare på de olika regionernas
komparativa fördelar. I en stark FoI-miljö ska det finnas samspelande aktörer som
tillför forskning, kapital, affärskunnande, insikter om marknadsförutsättningar
och entreprenörskap5. I miljön bör även finnas nödvändig infrastruktur i form av
testbäddar, inkubatorer och liknande. En FoI-miljös geografiska avgränsning råder
det delade uppfattningar om. Somliga väljer att tala om ett väl fungerande samarbete
mellan det lokala näringslivet och högskolan. Andra talar om rena campusmiljöer,
eller institutioner. Liknande samarbete inom en begränsad sektor brukar ofta vara
mer närliggande olika kluster- eller agglomerationsteorier, vilket andra delar i föreliggande rapport tar upp.
Under åren har flera myndigheter genomfört olika satsningar för att främja starka
FoI-miljöer och göra dem mer konkurrenskraftiga. Dessa satsningar är satsningar
på excellens, och inte sällan kännetecknas satsningarna av fokusering på ”spets”.
Satsningarna har formen av större anslag till miljöer som ibland rubriceras spetsforskningsenheter. Tyskland är det land som har längst erfarenhet av satsningar på
starka FoI-miljöer, satsningar som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Sverige har

4
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Ett lyft för forskning och innovation Prop 2008/09:50
På spaning efter Innovationssystem. VINNOVA policy 2006:01
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i mindre utsträckning än flera andra länder i Europa satsat på en samlad finansiering av starka FoI-miljöer, men det finns ändå flera exempel på dylika satsningar.
Nutek (nu Tillväxtverket) startade finansiering av s.k. Kompetenscentra i mitten av
1990-talet varefter denna satsning övertogs av VINNOVA efter myndigheten bildats
2001. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), stiftelsen för kompetens och kunskap
(KK-stiftelsen), Energimyndigheten och Vetenskapsrådet är andra som satsat på
spetsforskning inom vissa specificerade områden. Satsningarna kännetecknas av
excellent grundforskning, har generellt varit framgångsrika och genererat resultat på
förhållandevis kort tid6. I Stockholmregionen finns olika miljöer som blivit utvalda
i konkurrensen om medel till excellensforskning, bland dessa återfinns Forskningscentrum för strålbehandling på KI, Bioprocessteknik på KTH, Talteknologi på KTH,
Design av oorganiska gränsskikt på KTH.

6
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Drivkrafterna för kunskaps- och
innovationsdriven tillväxt i regioner
Tillväxtbokföring
I regioner kan den ekonomiska tillväxten exempelvis mätas i termer av BRP7 (i regioner BRP) per befolkning. BRP per befolkning kan växa genom att BRP ökar i snabbare
takt än ökningen i befolkningen. I den så kallade tillväxtbokföringen kan tillväxten
i BRP grovt räknat bokföras på två ”konton”: ett demografisk konto och ett teknologiskt konto. De båda kontona sammanfattas i rutan nedan. Det demografiska kontot
har flera underkonton och bygger på att befolkningens ålders- och utbildningsstruktur är sammansatt så att antalet arbetade timmar per befolkning ökar i snabbare takt
än befolkningen. Det teknologiska kontot har också underkonton vilka behandlas
separat senare i kapitlet. Den teknologiska utvecklingen gör att arbetsproduktiviteten ökar och när arbetsproduktiviteten ökar i snabbare takt än befolkningen är den
ekonomiska tillväxten teknologiskt driven. Andra benämningar på den teknologiskt
drivna tillväxten är kunskapsdriven tillväxt och innovationsdriven tillväxt efterom
ökade kunskaper som omvandlas till innovationer är viktiga faktorer bakom den
teknologiskt drivna tillväxten.
Demografiskt konto=ökning av antalet arbetade timmar per
befolkning + Teknologiskt konto= ökad BRP per arbetad timme

Tillväxten av arbetsproduktiviteten (BNP/arbetad timme) kan i sin tur brytas ned i
två ytterligare förklaringsvariabler: förändring i den totala faktorproduktiviteten,
TFP, och förändring i kapitalintensiteten (s.k. kapitalfördjupning). Vi använder en
s.k. Cobb-Douglas produktionsfunktion för att definiera dessa begrepp.

Q = TFP * K 1−α * Lα
där Q = produktion (BNP), TFP totalfaktorproduktivitet, K fysiskt kapital och L arbetade timmar. Förändringar i variabeln TFP förklarar alltså förändringar i produktion
(BNP) som inte kan förklaras av en förändring i volymen fysiskt kapital eller arbetskraft (och därmed fysiskt kapital per sysselsatt).
Efter logaritmering och differentiering erhålls

∆ log q = ∆ log TFP + (1 − α )∆ log( K / L)
där q = Q/L d.v.s. arbetsproduktiviteten. Utvecklingen av arbetsproduktiviteten beror
alltså på förändringen i totalfaktorproduktiviteten, TFP, och förändringen i kapital
intensiteten (K/L).
På lång sikt är det tillväxten i arbetsproduktiviteten som bestämmer den ekono-

7

BRP är en förkortning av bruttoregionprodukt och anger
summan av löner och vinster som uppstår i den produktion
som bedrivs i regionen.
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miska tillväxttakten. Och av faktorerna kapitalfördjupning och TFP är det TFP som
är den viktigaste. Omkring 80 procent av tillväxten i arbetsproduktivitet I Sverige
bokförs som ett bidrag från TFP. Därför är det viktigt att veta vilka faktorer som
påverkar TFP.

Produktivitetstillväxtens förklaringsfaktorer
En förutsättning för att arbetsproduktiviteten ska öka är således att kapitalintensiteten och/eller TFP ökar. Den neoklassiska tillväxtteorin pekar ut kapitalintensiteten som den tillväxtdrivande faktorn. I tillväxtbokföringen kallas denna faktor för
kapitalfördjupning.
Problemet med kapitalfördjupning är att den täcker in en relativt liten del av
produktivitetstillväxten. För att förklara produktivitetstillväxten måste man förstå
vad som bestämmer förändringen av TFP. Denna har traditionellt behandlats som en
restpost i tillväxtbokföringen, ofta under rubriken ”teknisk utveckling”. Under 1980och 1990-talen lades dock grunden till en ”ny” tillväxtteori som pekar ut tre källor till
förändringen av TFP:
1. Kunskapsackumulation och innovationer
2. Utbildning
3. Växande skalavkastning (extern och intern)
4. Agglomerationsfördelar.

Kunskapsackumulation och innovationer
Produktionen av nya kunskaper har pekats ut som en viktig källa till TFP:s stora
bidrag till produktivitetstillväxten. Tanken är att det äger rum en ackumulation av
kunskaper som bygger upp en successivt växande kunskapsstock. Denna kunskapsstock byggs upp genom att företag medvetet satsar resurser på att hitta nya produkter
och processer som är bättre och/eller billigare än existerande produkter och processer. Denna kunskapsstock blir genom olika spridningsmekanismer tillgänglig
för andra företag som kan använda den redan uppbyggda kunskapsstocken i sina
FoU-processer. Därmed blir alla företags FoU-projekt mera produktiva i takt med att
kunskapsstocken byggs upp.
En växande kunskapsstock och effektiva spridningsmekanismer av kunskaper
gör att företagen får ut en allt större output från sina FoU-projekt per arbetskraft och
kapital som investeras i FoU-processen. Vid en given nivå på insatserna ökar produktionen av nya kunskaper som en funktion av kunskapsstockens storlek. En växande
kunskapsstock per sysselsatt eller per invånare blir resultatet.
När en växande kunskapsstock resulterar i att företagen lanserar nya produkter
och processer som är bättre och/eller billigare än de äldre produkterna och processerna ökar produktiviteten inte bara hos dem som producerar innovationerna utan
även hos de företag och hushåll som köper och använder de nya produkterna och
processerna. Detta leder till att efterfrågan på de nya innovationerna ökar snabbt
samtidigt som efterfrågan på de äldre produkterna och processerna minskar. Detta
leder till att produktionsfaktorerna arbete och kapital överförs från mindre till mer
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produktiva verksamheter. På så sätt driver produktionen av nya kunskaper och omvandlingen av dessa till innovationer fram en snabb tillväxt i produktionsfaktorernas
produktivitetstillväxt d.v.s. TFP.
Innovationer har olika höjd och därför sätter de olika stora avtryck i TFP. De
största avtrycken sätter de grundläggande innovationerna som t.ex. (tidigare)
förbränningsmotorn och (på senare tid) informationsteknologin (IKT). Men forskningen visar att de efterföljande och stegvisa innovationerna har en stor betydelse
för produktivitetstillväxten. Stegvisa innovationer är det utvecklings- och anpassningsarbete som görs för att tillämpa de grundläggande innovationerna i stort
antal varianter. De grundläggande innovationerna kommer mera från vetenskaplig
grundforskning som kan beskrivas som F i FoU. De stegvisa efterföljande innovationerna kommer fram i det utvecklingsarbete som täcks in av U i FoU. Det krävs därför
ett samspel mellan ett stort antal forskare och utvecklare för att nya kunskaper ska
kunna omvandlas till nya mera produktiva innovationer. En viktig mekanism i detta
samspel är därför learning by doing.
Forskare som Aghion och Griffith (2005) visar att kunskapsackumulation och
innovationer blir allt viktigare som konkurrensvapen genom en ”escape entry effect”.
De visar att det finns ett positivt samband mellan graden av produktmarknadskonkurrens och FoU-investeringar i de företag som ligger nära den teknologiska fronten.
När FoU-investeringarna omvandlas till innovationer leder det till att företagen
orienterar sig från marknader för produkter som är teknologiskt mogna och där
marknaden inte längre växer. Sådana marknader kännetecknas av priskonkurrens
som driver ner företagens vinstnivåer. Genom att medvetet satsa på kunskapsackumulation och innovationer undviker företagen att dras in i denna priskonkurrens.
Samspelet mellan forskningsarbetet och utvecklingsarbetet bygger på att det
byggs upp en kunskapsstock av praktiska erfarenheter. Denna kunskapsstock kompletterar därför den vetenskapliga kunskapsstocken. Det finns flera olika modeller
som beskriver mekanismerna i LBD-processerna. Grundmodellen bygger på att praktisk kunskap överförs från personer med en längre praktisk erfarenhet till personer
med kortare praktisk erfarenhet. Det krävs ofta fysisk närhet vid denna kunskaps
överföring som bygger på en inlärningsprocess vars marginalproduktivitet ökar ju
längre lärprocessen pågår. I takt med att de mindre erfarna personerna blir mera
kunniga ökar den totala faktorproduktiviteten i och med att den tidigare oerfarna
personen kan utföra alltmer produktivt arbete och klarar av att använda avancerat
och produktivt kapital.

Utbildning
För att kunna hantera den växande kunskapsstocken behöver en allt större andel av
befolkningen ha en allt högre utbildningsnivå. Bland den rikhaltiga litteratur som
finns om sambandet mellan utbildning och tillväxt i TFP är Nelsons och Phelps8 an8

Nelson, R och Phelps, E (1966) Investment in Humans,
Technological Diffusion and Economic Growth, American
Economic Review 61: 69-75.
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sats den som tydligast knyter an till den ovan behandlade faktorn kunskapsackumulation och innovationer. I deras modell har utbildning tre funktioner som påverkar
tillväxten i TFP positivt: 1) förmågan att skapa innovationer, 2) förmågan att ta emot
och anpassa nya teknologier och 3) förmågan att snabba upp hastigheten med vilken
kunskaper sprids i ekonomin.
Beroende på hur slutkonsumenternas efterfrågan påverkas av dessa utfall varierar
produktionsvolymerna mellan olika företag. I vissa företag leder ökad kvalitet vid en
oförändrad resursåtgång per producerad enhet till en efterfrågan på flera producerade enheter. Då ökar resursåtgången och företagen kan betala högre löner och högre
priser för kapitalet. I andra företag leder en minskad resursåtgång per producerad
enhet att efterfrågan ligger kvar på samma nivå och då minskar resursåtgången i
företaget. Arbetskraft och kapital flödar mellan företagen tills ett jämviktsläge uppstår på faktor- och produktmarknaderna.
Då innovationer medför att kunskapsintensiteten i produktionsprocessen ständigt
ökar blir efterfrågan på högutbildade arbetskraft högre generellt sett och i de företag
som får en stor ökad efterfrågan på nya innovationer ökar efterfrågan även på arbetskraft med lägre utbildningsnivå. Men även den okvalificerade arbetskraften behöver
uppgradera sina kunskaper för att kunna flytta över till de växande företagen. Därför
underlättas övergången av arbetskraft från lågproduktiva företag till högproduktiva
företag om andelen högutbildade är hög i befolkningen. Då kan en större andel av
arbetskraften röra sig mellan lågproduktiva och högproduktiva företag och effekten
på aggregerade tillväxten per sysselsatt blir större.
Detta innebär att nivån på den genomsnittliga utbildningsnivån snarare än
tillväxten i antalet högutbildade personer påverkar den långsiktiga tillväxten i TFP.
Skälet är att kunskaper kan lagras och användas över tiden och kombineras med nya
kunskaper. Det innebär att tillväxten i TFP i ett land (eller region) kan öka även vid
en liten tillväxt av antalet högutbildade om en stor andel av arbetskraften kan flytta
mellan expanderande och krympande företag och använda sin kunskapsstock i nya
kombinationer9.

Växande skalavkastning
I den nya (endogena) tillväxtteorin finns det modeller som antar att de faktorer som
påverkar tillväxten i TFP har växande skalavkastning. I den neoklassiska tillväxtteorin antas normalt att produktionsfunktionen har konstant skalavkastning, vilket
innebär att TFP är oberoende av storleken på företagen, länderna eller regionerna.
Den enda faktor som påverkar TFP vid konstant skalavkastning är förändringen av
den teknologiska kunskapsstocken. Däremot, vid växande skalavkastning ökar TFP
även som en funktion av företagsinterna fasta kostnader eller någon extern skalfak-

9

Ett exempel är Ericssons neddragningar i Stockholms
regionen som friställde ett stort antal civilingenjörer som
flyttade till nya ofta mindre innovativa företag i vilka nya
kunskaper och innovationer utvecklas. Ett liknande exempel
kan hämtas från Pharmacias nedläggning i Uppsala.
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tor, t ex marknadens storlek för specialiserad arbetskraft och underleverantörer.
Mekanismen som ökar TFP vid växande skalavkastning är, när det gäller interna fasta
kostnader, att det vid en given produktionsvolym per anställd i produktionen och
givna priser krävs ett visst antal anställda i produktionen för att kunna betala de fasta
kostnaderna för kapital, marknadsföring, FoU etc. Vid en produktionsvolym över
denna minsta nivå växer förädlingsvärdet per sysselsatt då de fasta kostnaderna kan
slås ut på en allt större produktionsvolym. Med stigande produktionsvolym ökar TFP.
Den tidigare omnämnda LBD-faktorn har egenskaper som under vissa omständig
heter ger både interna och externa skalfördelar. De interna skalfördelarna är en
funktion av andelen sysselsatta med stor kunskapsstock och andelen nyanställda
med liten kunskapsstock. Ju större kunskapsstocken är hos arbetskraften med stor
kunskapsstock desto snabbare blir kunskapsackumulationen hos den nyanställda.
Det kan även tänkas ett omvänt förhållande att nyanställda tillför de redan anställda
med ny kunskap och då blir den produktivitetshöjande LBD-processen ömsesidig.
LBD kan även ha externa skalfördelar. Ju större kunskapsstocken är utanför företaget desto snabbare växer kunskapsstocken internt i företagen via olika overspill
mekanismer.
Vid införandet av nya teknologier finns det former av LBD som utrycks i lärkurvor.
Dessa anger sambandet mellan den aggregerade produktionsvolymen av ny teknologi samt drift, underhåll och avveckling och den genomsnittliga styckkostnaden för
produktionen av dessa moment.
Växande avkastning gör att intresset för att främja handel och olika typer av samarbete mellan företag i olika länder och regioner har ökat. Handelns positiva inverkan på tillväxten kan i mångt och mycket tillskrivas mekanismen växande skalavkastning.

Agglomerationsfördelar
Ett fenomen som intresserat många forskare är att ekonomisk verksamhet alltid har
varit koncentrerad geografiskt på olika regionala skalnivåer. Även i ren landsbygd
dominerat av de areella näringarna ligger byarna i klungor av hus och mellan dessa
klungor breder jordbruksmark, skogsmark och sjöar ut sig. Industrisamhällets
bärande geografiska logik är att företagen är samlade i större städer och tätorter nära
noder i transportsystemet, som till exempel järnvägar, vägar och hamnar. Städer och
tätorter som ligger vid noder som är knytpunkter i dessa system är extra befolkade av
industriföretag.
Idag, när kunskapsinnehållet i produktionen har ökat och produktcyklerna går
snabbare, samlas de forskningsintensiva och kunskapsintensiva branscherna (eller
snarare yrkena) i stora och befolkningsmässigt täta och branschmässigt diversifierade städer som växer enormt snabbt samtidigt som andra mindre städer och regioner
växer långsammare eller till och minskar i sysselsättning och befolkning.
Nobelpristagaren Paul Krugman publicerade i början av 1990-talet en forskning
som kom att kallas för den ”nya ekonomiska geografin” förkortat NEG eftersom
syftet främst var att förklara geografisk koncentration snarare än ekonomisk tillväxt.
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Krugman formalisade det som tidigare forskning snuddat vid men inte klart kunnat
uttrycka. Geografisk koncentration är en konsekvens av en vinstmaximering där tre
drivkrafter optimeras: Efterfrågan, stordriftsfördelar och transport- och handelskostnader. Givet efterfrågan från kunderna lokaliseras utbudet (företagen) på de
platser där kombinationen av stordriftsfördelar och transportkostnader ger störst
vinst. Stordriftsfördelar uppstår när det finns fasta kostnader som kan slås ut på
många producerade enheter. Av det följer att det vid interna stordriftsfördelar krävs
ett minsta antal producerade enheter och anställda för att för att de fasta kostnaderna
ska kunna täckas. Vid produktionsnivåer över denna volym ökar produktionen per
sysselsatt och per kapitalenhet. Det är alltså från detta benämningen stordriftsför
delar. Krugmans modell utgår från att stordriftsfördelarna är interna i företagen vilket betyder att de maskiner, FoU, marknadsföring, lokaler etc. som ger upphov till de
fasta kostnaderna endast kan användas av företaget internt och inte av andra företag.
Det innebär att koncentrationen av flera företag till en viss ort styrdes av närheten till
någon extern geografiskt fastrotad tillgång som blev knappare i takt med företagens
användning, exempelvis råvaror och noder i transportsystemet (t.ex. järnvägsstationer och hamnar). I en utvecklat variant av NEG antas att kunskapsproduktionen
är fastrotad i geografin genom olika unika länkar mellan företagen och att kunskaperna är inbäddade i varje person och kan endast överföras via personliga kontakter.
Kunskapsstocken ökar som en funktion av frekvensen i de personliga kontakter
vilka underlättas i stora regioner med låg transportkostnader för personer. Därför
växer kunskapsstocken och TFP snabbare i stora regioner än i små regioner när ny
teknologi införs. Den ökade produktiviteten för arbete och kapital gör att löner och
vinster ökar snabbare i regioner med en initialt stor kunskapsstock än regioner med
en initialt liten kunskapsstock. Det gör att inflyttningen av befolkning och inflödet av
kapital blir större i de från börjar stora regionerna jämfört med de från början små
regionerna. Dessa processer kan äga rum i en viss del av ekonomin t.ex. en bransch
eller ett kluster eller gälla alla delar av ekonomin. I takt med att kunskaper blir den
viktigaste råvaran och lärandet den viktigaste processen tar de externa skalfördelarna över från de interna skalfördelarna.
Det finns en användbar illustration av det cirkulära sambandet i den rumsliga
agglomerationsprocessen (Figur 1). När antalet invånare ökar i en region ökar både
utbudet av arbetskraft och efterfrågan på de varor och tjänster som produceras.
Denna ökning av befolkningen sätter igång två tillväxtprocesser. Den första beskrivs
som bakåtkopplade länkar och innebär att det ökade utbudet av arbetskraft attraherar flera specialiserade företag till regionen. Detta gör näringslivet mera diversifierat
vilket ökar de regionala skalfördelarna (sharing, matching och learning, beskrivs
nedan). Dessa processer höjer alla produktionsfaktorers produktivitet (arbetskraft,
kapital och mark) vilket gör att befolkningens realinkomster ökar. De ökade realinkomsterna lockar till sig fler personer från regioner med lägre realinkomster (framåtkopplade länkar) och så fortsätter förloppet varv efter varv.
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Figur 1. Det cirkulära sambandet i den rumsliga agglomerationsprocessen
Källa: Keilbach (2000)

Regionala skalfördelar, även kallade för agglomerativa fördelar, tillsammans med
en initialt stor och successivt växande kunskapsstock är två viktiga tillväxtmotorer i
en kunskapsbaserad ekonomi.
Forskningen om agglomerationsfördelar visar att det finns tre mikrofundament
som tillsammans bildar agglomerationsfördelar (Duranton och Puga (2003)) och
WDB (2009). Dessa är delning (sharing), matchning (matching) och lärande (learning). De tre engelska begreppen sharing, matching och learning har fått stort
genomslag och acceptans i regionplaneringen världen över och Världsbanken har
i en av sina årspublikationer rekommenderat länder och regioner att beakta dessa
begrepp i politiken för integration och hållbar ekonomisk tillväxt.
I korthet innebär sharing, matching och learning att geografisk koncentration
underlättar och stimulerar processer som ökar företagens specialisering. Outsourcing är ett exempel på sharing och innebär att om många företag ligger nära varandra
kan de var och en fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ut annan produktion på
underleverantörer. Det finns ofta skalfördelar hos dessa underleverantörer och det
betyder att ju fler företag som utnyttjar deras tjänster desto mer produktiv blir produktionen och kostnaderna för insatsvarorna blir allt lägre och av högre kvalitet. När
dessa externa skalfördelar utnyttjas ökar totalfaktorproduktiviteten med stigande
realinkomster som följd. Ett exempel är att många företag i Stockholmsregionen lägger ut rekrytering av arbetskraft på företag som t.ex. Uniflex, Addecco m.fl. Ett annat
exempel är att olika typer av fastighetsskötsel, FoU och marknadsspaning läggs ut på
specialiserade företag. En ökad outsourcing skapar en allt större rörelse av leveranser
av fysiska varor och arbetskraft mellan företagen i regionen. Dessa rörelser är tidskrävande och kostar pengar. För att minimera dessa kostnader lägger sig företagen
nära varandra geografisk. Produktivitetsvinsterna av att ligga nära varandra är upp
till en viss nivå större än ökade kostnader i form av högre hyror och högre löner.
Matching innebär att när företagen ligger geografiskt nära varandra och finns i lägen med god tillgänglighet blir det lättare att hantera problemen med osäkerhet. Om
ett företag går på pumpen och får lägga ner kan den friställda arbetskraften snabbt
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hitta ett nytt expanderande företag att jobba i. En nedgång i ett företag kan matchas
av en uppgång i ett annat företag. Förutsättningen är att de ligger tillräckligt nära
varandra så att arbetskraften kan byta företag utan stora kostnader.
Learning tar sikte på att strategiskt viktig kunskap finns inbäddade hos enskilda
personer och inte kan överföras via skrivna dokument. Det krävs personkontakter
för att överföra kunskaperna. Dessa personkontakter kräver frekventa och oplanerade förflyttningar av personer mellan olika företag och därför ökar produktiviteten i
företagen om dessa förflyttningar kan göras så billiga som möjligt. Geografisk närhet
är ett sätt att minimera kostnaderna för dessa persontransporter.

Villkoren för avancerad kunskapsproduktion
Efter denna övergripande genomgång av tillväxtens drivkrafter flyttas perspektivet
närmare kärnan i denna rapport, länken mellan FoU (spetsforskning) och tillväxt i
regioner.
David Audretsch (1997) med flera forskare har utvecklat en enkel men träffsäker
teoretisk produktionsfunktion för kunskaper. Bakgrunden till det tilltagande intresset kring vad som påverkar produktionen av kunskaper i en region är att utvecklingen
av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har medfört att kodifierad
kunskap kan överföras till låga kostnader mellan regioner på långa fysiska avstånd.
Detta har i sin tur medfört en omlokalisering av låg- och medelteknologisk varutillverkning till lågkostnadsländer och lågkostnadsregioner. De traditionella komparativa fördelarna som den kvantitativa tillgången till råvaror, arbetskraft och kapital
har förlorat i styrka i länder med höga löner. Det finns mängder med välutbildade
människor i Östeuropa och Asien som är villiga att arbeta till betydligt lägre löner än
vad som är norm i Europa och USA. När lönenivån är mellan 10 och 25 procent av
lönerna i Europa och USA blir produktionskostnaderna lägre i Östereuropa och Asien
även efter en korrigering för lägre produktivitet och lägre transportkostnader för
gods. Denna globala omvandling är ibland omtvistad men huvudspåret i den ekonomiska forskningen är att dessa processer leder till ökade realinkomster och minskad
fattigdom i de nya producentländerna och lägre priser i de forna producentländerna.
Båda dessa faktorer bidrar till ökade realinkomster förutsatt att regionerna i Europa
och USA kan hitta nya produktionsnischer som kompenserar bortfallet av de jobb
som flyttas till lågkostnadsländerna. En trend är att ökade inkomster förändrar
konsumtionsmönstret mot allt mer sofistikerade och tekniskt avancerade produkter.
Som beskrivits tidigare i rapporten väljer därför allt fler företag att konkurrera med
nya och mera avancerade varor och tjänster för att slippa dras in lågpris- och låglönekonkurrensen. Detta gör att produktion, spridning och anpassning av nya kunskaper
har blivit allt viktigare i höglöneländer som Sverige. Som beskrivits tidigare i rapporten har storstadsregioner som Stockholm viktiga egenskaper för att kunna erbjuda
goda förutsättningar för utveckling och användning av nya kunskaper.
Forskningen om att hitta de faktorer som påverkar produktionen av nya kunskaper har därför intensifierats. Till skillnad från många andra teoretiska model-
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ler innehåller kunskapsproduktionsfunktionen få variabler men dessa visar sig ha
hög förklaringsgrad. FoU visar sig vara den viktigaste källan till produktion av nya
ekonomiskt användbara kunskaper. Andra faktorer som genererar produktion av nya
kunskaper är en stor initial kunskapsstock, välutbildad arbetskraft och rikligt med
forskare och ingenjörer. Det finns många empiriska belägg för att input av FoU och
humankapital i produktionsprocessen resulterar i en större produktionsvolym av nya
kunskaper (t.ex. Sterlachini 2008). I en undersökning genomförd av Audretsch 1995
visades ett samband mellan FoU och patent vara mycket starkt för branscher på fyrställig siffernivå. Undersökningen visade att sambandet mellan FoU och produktionen av nya kunskaper (mätt som patent) var starkare ju högre aggregat som används.
På nationell nivå och för hela branscher på nationell nivå är sambandet mycket starkt
(R2=0.74)10 men på företagsnivå är sambandet nästan obefintligt. Sterlachini (2008)
visar i en analys av Europeiska regioner att det på regional nivå finns ett samband
mellan FoU och ekonomisk tillväxt och att sambandet är starkare i regioner med en
stor FoU-volym (t.ex. Stockholm).
Att det inte finns några signifikanta samband på företagsnivå mellan produktionen av patent och input i form av FoU-resurser trots att det finns ett starkt samband
på detaljerad branschnivå har givit impulser till ett stort antal forskningsinsatser.
David Audretch är en välciterad forskare i ämnet och i en artikel 1998 (Agglomeration and location of innovative activity) ställer han frågan ”where do innovative
firms with little or no R&D get the knowledge inputs?” Audretsch motiverar frågans
relevans med att flera studier visar att många små företag som har små egna FoU
resurser internt trots detta bidrar till innovationer i betydligt högre grad än vad som
kan förväntas givet deras egna FoU-resurser. Detta förhållande är särskilt tydligt i
nya växande branscher som bioteknologi och producenter av mjukvara för datorer.
Det svar som Audretch och andra forskare kommer fram till är att input till småföretagens innovationsprocesser kommer från en tredje part av aktörer och dessa är
andra företags FoU, och forskningsinstitutioner som till exempel universitet. Nästa
fråga som forskarna ställde var varför kunskaper läcker från de stora FoU-intensiva
företagen till små innovativa företagen. Det finns en uppsjö av artiklar och böcker i
ämnet som visar att kunskaperna läcker via två länkar. Den ena länken är att de små
företagen via intern tillgång till högutbildad arbetskraft utvecklar en stor mottagningsförmåga (absorbtive capacity) som gör att de blir skickliga på att bedöma det
kommersiella värdet av den nya kunskap som uppnås i storföretagens och universitetens FoU-processer. Cohen och Levintals forskningsinsatser inom detta område
brukar ofta citeras. David Audretch har blivit välciterad för flera artiklar där han
med empiriskt stöd driver tesen att den andra länken är avknoppningar från olika
FoU-miljöer i (stor)företag och universitet är en komplettande länk i vilken kunskap

10 R2 är ett mått i regressionsanalys som anger hur stor andel av
variansen i den oberoende variabeln som förklaras av modellen. Måtten varierar mellan 0 och 1 och värdet 0,74 anger att
74 procent av skillnaden mellan företagens produktion av
patent förklaras av nivån på företagens FoU-investeringar.
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överförs mellan företagen. Denna mekanism bygger på att företagen inte, som i till
exempel Cohen och Levintals modeller, betraktas som exogena, d.v.s. på förhand
givna och vars antal inte påverkas av FoU-processerna. Audretsch menar att företagens antal är endogent bestämt av FoU-insatserna och det faktum att kunskaperna
om en upptäckts kommersiella värden är snedfördelat mellan dem som arbetar med
forskningen och företagsledningen. I stora företag kan det vara svårt att driva en
idé till kommersialisering på grund av inlåsningseffekter och långa beslutsvägar.
Forskare som bedömer att den kommersiella potentialen av upptäckten är större än
värdet av att stanna kvar i storföretaget och riskerna med kommersialiseringen kan
välja att knoppa av idén till ett nytt företag och i detta genomföra kommersialiseringen av upptäckten. Eftersom skillnaden mellan upptäckt och innovation är just
en lyckad kommersialisering så spelar dessa avknoppningar en avgörande roll för
att kommersialisera upptäckter. Man kan också i Audretch anda tänka sig att en växande stock av kunskaper och idéer ökar potentialen för sådana innovationsdrivande
avknoppningar. Ett kunskapsdrivet nyföretagande skulle alltså vara en viktig länk
mellan FoU och innovationer.
Nu inställer sig frågan om var de innovativa företagen lokaliserar sig. Som tidigare
nämnts visar den del av innovationsforskningen som har ett rumsligt perspektiv att
transportkostnaderna för gods har sjunkit över tiden. Framväxten av IKT har även
medfört kraftigt sänkta kostnader för spridning av information. Men kostnaden
för att producera kunskaper i processer där information från ett stort antal källor
integreras och bearbetas i upprepade och progressiva experiment har ökat kraftigt
i takt med komplexiteten i kunskapsprocessen. Ju mer komplexa kunskapsprocesserna är desto svårare är de att imitera för aktörer utanför processen. Forskningen
visar entydigt att komplexa kunskapsprocesser kräver många personkontakter och
att kunskapsackumulationen delvis är inbäddad i de personer som deltar i processen.
För att minimera kostnaderna för dessa personkontakter lokaliseras aktörerna (t.ex.
de innovativa småföretagen) nära kunskapens källor d.v.s. de FoU-intensiva (stor)
företagen och universiteten. Det visar sig att ny kunskap föder nya avknoppningar
och detta kumulativa och cirkulära förlopp påminner om det tillväxtförlopp som
illustreras i Figur 1. Därmed blir de FoU-intensiva storföretagen och universitetens
FoU-volym en viktig lokaliseringsfaktor för de innovativa småföretagen och deras
tillväxt får över tid en allt större inverkan på den totala tillväxten i en region.
Finns det fördelar för stora regioner med högutbildad arbetskraft (t.ex. Stockholm) i dessa processer? Forskningen svarar ja på den frågan då sharing, matching
och learning mekanismerna uppvisar regionala skalfördelar.
Ur all denna forskning presenterade Audretch redan 1998 en produktionsfunktion
för nya kunskaper anpassad för att kunna ta in det rumsliga perspektivet.
Som nämnts är denna funktion enkel och består av få variabler:
Isi= IRDb1*(URri)b2*((URri*(GCri)b3)*Eri
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Där I betyder innovativ output (t.ex. patent), IRD privata företags utgifter för FoU,
UR är FoU utgifter i universitet och GC är ett mått som beskriver det geografiska sambandet mellan universitetens och de privata företagens forskningsinsatser. Subindex
r betyder region och subindex i betyder bransch. Uppe till höger om varje variabel står
b1, b2 och b3, vilka är de parametrar som beskriver varje variabels bidrag till innovativ output. E är en statistisk slumpterm som fångar upp den icke förklarade skillnaden mellan de förklarande inputvariablerna och innovativ output.
Denna modell har fått starkt stöd i empirin och säger att produktionen av ny
kunskap i en viss bransch i en viss region beror på mängden resurser som privata
företag avsätter i FoU-budget i hela landet i alla branscher. Denna effekt förstärks av
mängden resurser som universiteten avsätter i regionen i teknologiområden som är
branschens kärnteknologi eller närbesläktad teknologi. Kunskapsproduktionen ökar
ytterligare om de privata företagen i regionen och universiteten i regionen genomför
branschspecifika FoU-investeringar som förstärker varandra. Modellen förutspår att
företagens produktivitet i kunskapsproduktionen i ett land i en viss bransch ökar ju
mer resurser universiteten i varje region lägger på FoU i teknologiområden som närbesläktade med branschens teknologiområden och ju mer universitetens FoU i varje
region och branschspecifik teknologi förstärker de FoU-resurser som de privata företagen i branschen avsätter i varje region. Modellen betonar vikten av att universiteten
och företagen i varje region gör kompletterande branschspecifika FoU-investeringar.
I klartext betyder det att kunskapsproduktionen i Life Science i Stockholmsregionen
påverkas positivt av mängden FoU-resurser i Sverige samt på hur mycket universiteten och Life Science företagen tillsammans satsar i FoU. Effekten på kunskapsproduktionen blir mindre om det finns en mismatch mellan hur universiteten i regionen
fördelar sina FoU-resurser och Life Science företagens FoU-investeringar i regionen.
Eftersom FoU-investeringarna i både universiteten och i företagen spiller över
i nya och växande företag i t.ex. Life Sciencebranscherna så blir dessa FoU-investeringar kritiskt viktiga för om Stockholmsregionens tillväxt i framtiden ska drivas
av t.ex. Life Scienceföretagens tillväxt. Eftersom sharing, matching och learning
mekanismerna har regionala skalfördelar och Stockholmsregionen är den största i
Sverige så har Stockholmsregionen stora förutsättningar att få igång tillväxtprocesser i framväxande branscher. Misslyckas Stockholmsregionen med det finns det goda
skäl att anta att hela Sveriges tillväxt påverkas negativt av detta.
Bland de många analyser som visar att kombinationen av agglomeration, FoUinvesteringar, andel högutbildad befolkning och befintlig kunskapsstock påverkar
produktiviteten i produktionen av nya kunskaper positivt finns en omfattande och
nyligen genomförd analys av 189 regioner i Europa på NUTS 1 och NUTS 2 nivå,
däribland Stockholm. (Varga m.fl. 2010). Analysens syfte är att undersöka om graden
av agglomerationer och nätverk mellan forskare kan förklara skillnaderna i produktiviteten i två typer av kunskapsproduktion, patent och vetenskapliga publikationer.
Analysen består av ett antal simultana regressionsekvationer och börjar med
Romers produktionsfunktion för nya kunskaper som presenteras tidigare i rapporten
och som anpassades för regional analys av Jones 1995:
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dA/dt=δHArλ Arφ
Där dA/dt är förändringen av nivån på den teknologiska kunskapen under en viss
period, HA står för insatta FoU resurser (som t ex antal forskare eller FoU-utgifter), A
är stocken av teknologisk kunskap vid en startåret för analysen som lagrats upp under
en period innan startåret. Parametern δ är en konstant som kan tolkas som en depriceringsparameter som anger graden av dubbelarbete eller andra ineffektiviteter λ är
en parameter som anger i vilken grad tillväxten i nya kunskaper påverkas av spridningen av kunskaper (både kodifierad och okodifierad kunskap) inom ett forskningsfält och mellan ett forskningsfält och resten av innovationssystemet. Φ är en parameter som anger i vilken grad tillväxten av ny kunskap påverkas av spridning av endast
kodifierad kunskap mellan forskningssektorer i regioner. Indexet r är regioner. I
Romers modell är produktivitetsparametern δ konstant och satt till ett. Detta innebär
att i den ursprungliga modellen påverkas tillväxttakten i produktionen av ny kunskap
av mängden input i FoU-processen (personer eller pengar) och i vilken takt både
kodifierade11 och okodifierade kunskaper sprids mellan forskningssektorerna och
resten av innovationssystemet i regionen, storleken på den initiala kunskapsstocken
och i vilken grad den kodifierade kunskapen sprids mellan forskningssektorerna och
till resten av innovationssystemet i region.
I den produktionsfunktion för nya kunskaper som Jones anpassade för regional
analys är produktivitetsparametern δ endogen, d.v.s. förklaras av modellen. Varga
m.fl. testar om dessa regionala produktivitetsskillnader kan förklaras av regionala
skillnader i agglomerationsgraden och en nätverkseffekt.
De empiriska resultaten ger ett starkt stöd för modellen. När det gäller de regio
nala variationerna i produktion av nya kunskaper som både är kodifierade och
okodifierade (patent) så har de regionala skillnaderna i insatta FoU-investeringar
en distinkt och direkt påverkan på de regionala skillnaderna i produktionen av paten
mellan 2000 och 2002. Parametern är lite över ett vilket visar att i Europeiska regioner så är genomsnitt produktionstillväxten av nya patent proportionell mot insatta
FoU-resurser.
Agglomerationsgraden som mäts som den storleksjusterade regionala koncentrationen av sysselsatta i högteknologisk industri och kunskapsintensiva tjänster har en
positiv statistiskt signifikant och kvantitativ distinkt effekt på skillnaderna i regionernas FoU-produktivitet. Översatt till ett innovationssystemperspektiv reflekterar
detta betydelsen av interaktion mellan olika aktörer i innovationssystemet (kunderleverantörer, företag-universitet etc.).

11 Kodifierad kunskap är sådan kunskap som kan förmedlas
via tryckta källor och andra öppna medier som till exempel
Internet Kodifierad kunskaps kan tillägnas utan interaktion
mellan den som läser texten och författaren. Okodifierad
kunskap är sådan som inte förmedlas via tryckta källor eller
i andra öppna medier utan förmedlas enbart genom att det
äger rum en interaktion mellan den som lär ut och den som
lär sig.
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Nätverkseffekten som väger in FoU-utgifterna i de regioner som är partners i det
femte ramprogrammet är inte signifikant vilket betyder att nätverk med aktörer i
andra regioner inte har någon betydelse för produktionen av nya kunskaper som både
kräver utväxling av kodifierade och okodifierade kunskaper.
Den nationella patentstocken mätt som antalet summerade patent för perioden
1995-2000 deflaterade med 13 procent har en positiv signifikant och kvantitativt
distinkt påverkan på de regionala skillnaderna i produktionen av nya patent.
Analysen visar att det finns stora regionala skillnader i produktionen av nya patent
bland Europeiska regioner och att produktionen av patent i en region påverkar
positivt produktionen av patent i andra regioner med en avtagande avståndsfunktion. Detta indikerar att det finns spillovereffekter mellan regionerna och att dessa är
kopplade till personkontakter. Regioner som har en hög produktivitet har också en
betydligt snabbare tillväxt i produktionen av nya patent jämfört med regioner som
har en låg produktivitet. Detta visar att investeringar i FoU har tilltagande avkastning.
De faktorer som presenteras ovan förklarar över 70 procent av variationerna i
produktion av nya patent i 189 regioner i Europa under en treårsperiod.
När det gäller determinanterna för produktionen av nya kunskaper som enbart är
kodifierade (publicering av vetenskapliga artiklar) så är förklaringsgraden ungefär
lika hög som för patenten. Återigen är det input av FoU-utgifter som förklarar en stor
del av de regionala skillnaderna i produktion av nya artiklar. Liksom för patenten är
output av nya artiklar proportionell mot input av FoU-resurser.
Överraskande är att agglomerationsgraden inte har något samband med FoUproduktiviteten. Däremot är nätverkseffekten statistiskt signifikant och påverkar
produktiviteten i produktionen av nya artiklar positivt.
Slutsatsen är att när det gäller produktion av kunskap som enbart kräver utväxling av kodifierad kunskap (artiklar) är interregionala nätverk viktigare än regionala
agglomerationer. Med andra ord, regioner kan producera ny kodifierad kunskap
produktivt utan regional agglomeration. Det finns heller inget samband mellan
produktiviteten i produktionen av nya artiklar och det fysiska avståndet mellan regionerna. Motsatta förhållanden råder när inslaget av okodifierad kunskap ska produceras (patent). Detta innebär att produktion av okodifierade och kodifierade kunskaper
äger rum parallellt i regionerna och påverkas av olika faktorer.
Varga m.fl. testar även en modell där förändringen av utgifterna för FoU mellan
1998 och 2001 förklaras av patentproduktiviteten respektive artikelproduktiviteten.
Båda parametrarna är positiva och signifikanta. Innebörden av det är att den rumsliga allokeringen av FoU-utgifter är starkt beroende av rumsliga skillnader i FoU-produktiviteten både när det gäller produktion av okodifierade tekniska kunskaper och
kodifierade vetenskapliga kunskaper. Detta bekräftar att FoU-utgifterna i Europa
investeras i de regioner där föregående års investeringar visat sig vara produktiva. FoU-investeringarnas förändringar följer därmed de cirkulära och kumulativa
tillväxtförlopp som beskrivs i Figur 1.
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FoU och tillväxt
Att förstå vad som påverkar förutsättningarna för kunskapsproduktion i en region
vore av mindre värde för den regionala tillväxtpolitiken om kopplingen mellan produktion av nya kunskaper och ekonomisk tillväxt i regionen är diffusa. Det finns ett
stort antal böcker och artiklar som visar positiva samband mellan FoU-investeringar
och ekonomisk tillväxt i regioner och i nationer. Poängen är att sambanden blir starkare ju större regioner som analyseras vilket indikerar overspilleffekter.
Liksom i avsnittet om kunskapsproduktionsfunktionen har en stor och nyligen
publicerad studie av Europas NUTS 2 regioner valts att beskriva mera i detalj. Den
italienska forskaren Alessandro Sterlacchini har genomfört en analys av sambandet
mellan förändringen i köpkraftskorrigerad BRP per capita mellan 1995 och 2002 och
ett antal förklarande variabler, köpkraftsjusterad BRP 1995 (för att fånga cathing
up effekten), andelen FoU utgifter av BRP 1995 (privata och offentliga), andelen i
befolkningen med tertiär utbildning 1995, antal invånare per km2 1995 (för att fånga
in agglomerationseffekten), andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin 1995 och
andelen sysselsatta i tjänstesektorn 1995 (de två senare variablerna för att fånga in
skillnaderna i strukturomvandlingen). Andelen sysselsatta i tjänstesektorn korrelerar starkt med befolkningstätheten och modellerna blir träffsäkrare när andelen
sysselsatta i tjänstesektorn tas bort.
Allt annat lika så påverkas tillväxten i BRP per capita mellan 1995 och 2002
positivt av andelen FoU-utgifter i procent av BRP 1995. Andelen i befolkningen med
tertiär utbildning ger ett extra tillskott i tillväxten av BRP per capita. Lika så ger en
högre befolkningstäthet utslag i högre tillväxt i BRP per capita. En integrationsvariabel mellan FoU-andelen och andelen i befolkningen med tertiär utbildning ger, allt
annat lika, ett positivt tillskott till den ekonomiska tillväxten i regionerna vilket tyder
på att de två variablerna förstärker ömsesidigt den ekonomiska tillväxten i Europas
regioner. Det betyder att ökade FoU-investeringar får en större effekt på tillväxten
om de ackompanjeras av en ökad andel av befolkningen med tertiär utbildning.
Men denna interaktionseffekt gäller endast för regioner som har en hög initial nivå
på BRP per capita (och på FoU-investeringarnas andel av BRP). Tolkningen av detta
är att det finns tröskeleffekter som innebär att FoU-investeringarna måste ligga över
en viss lägsta nivå för att en högre andel i befolkningen med tertiär utbildning ska ge
effekter på den ekonomiska tillväxten. Det finns också skillnader mellan vissa länder
där framförallt regioner i södra Europa utmärker sig med en generellt liten utväxling integrationsvariabeln mellan andelen högutbildade i befolkningen och andelen
FoU-utgifter av BRP. En liten effekt på den ekonomiska tillväxten givet satsningarna
på FoU och andelen högutbildade i befolkningen kan tolkas som att det i dessa länder
finns institutionella hinder för de processer som omvandlar kunskaper till innovationer. Regioner i norra Europa har däremot en utstickande hög utväxling i ekonomisk
tillväxt i förhållande till värdet på denna integrationsvariabel. Dessa regioner finns
överlag i Sverige, Finland och Storbritannien. I dessa länder är de institutionella
förutsättningarna för omvandlingen av nya kunskaper till innovationer och därmed
påverkan på den ekonomiska tillväxten gynnsammare än genomsnittet i Europa.
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Sterlacchini sammanfattar sina resultat med några policyslutsatser. För att öka
utväxlingen i ekonomisk tillväxt behöver länder i främst södra Europa förändra det
institutionella ramverket (lagar, regler, attityder etc) så att de processer som transformerar kunskaper till innovationer underlättas. Det behövs både nya regler och attityder som uppmuntrar en ökning av det nyföretagande som är avknoppningar från de
stora forskningsintensiva företagens FoU-verksamhet och universitetens forskning.
Det behövs därför ett bättre finansieringssystem för ”high-tech startups”, bättre incitament för universitet och stora FoU-laboratorier att generera spin-offs; stödsystem
för etablering av samverkan (partnerships) mellan offentliga och privata organisationer; effektivare länkar för spridning av nya teknologier från forskningscenter till
företagen och överlag en ett bättre institutionellt ramverk som främjar introduktion
av nya varor och tjänster.
Även om Sverige och Stockholmsregionen ligger bättre till än många länder i södra
Europa just nu gäller dessa utmaningar även oss i ett långsiktigt perspektiv.

Fallstudier
Den hittills genomgångna litteraturen är baserad på teoretiska modeller som har
testats empiriskt för ett stort antal regioner med olika statiska regressionsanalyser.
Det finns alltså en rikhaltig litteratur som behandlar ett urval av regioner och därmed
är att betrakta som fallstudier. Sådana studier gör det möjligt att över tid analysera
utvecklingen i några få regioner och jämföra dem med varandra för att kunna förklara skillnader i utveckling mellan regionerna. I detta uppdrag har ett antal sådana
fallstudier gåtts igenom och vi återger nedan resultatet av tre stycken med särskild
bäring på Stockholmsregionen. Detta kan handla om de dels handlar specifikt om
Stockholmsregionen, eller att temat eller resultaten är särskilt intressanta ur ett
Stockholmsperspektiv.

Cities for Citizens – Improving Metropolitan Governance
(OECD, 2001)
I den här boken läggs ett relativt stort fokus på styrning (governance) i syfte att effektivisera institutionell ekonomi. Författarna placerar också visst fokus på icke-kvantifierbara mål och ambitioner såsom integration, jämställdhet, social sammanhållning,
o.s.v.
Ett i boken bärande budskap är att termen ”government” inte längre är ändamålsenligt i en ny globaliserad värld och ekonomi. Istället bör det som tidigare associerades med termen offentlig sektor (government) ersättas med begreppet ”governance”
eller, såsom ovan, fritt översatt ”styrning”. Det främsta skälet är att det istället för
politiska institutioner och administrationer är samverkan och samhandling mellan
näringsliv och det civila samhället som gemensamt löser de problem som samhället
ställs inför. Government blir således ett verktyg snarare än lösningen.
Samtidigt som städers betydelse för välstånd och ekonomisk utveckling ständigt
ökar blir konkurrenskraften i urbana miljöer ett allt större fokus för policys och
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strategier. Konkurrenskraft och livskvalitet ses alltmer som två sidor av samma mynt.
Strukturer för styrning är i många fall mycket gamla och omoderna för det kontext
som Europeiska städer befinner sig i idag. De riskerar istället att förstärka de urbana
nackdelarna, såsom trängsel, utglesning eller ”sprawl”.
De tre huvudsakliga hindren för effektiv styrning är enligt författarna: fragmenterade administrativa mandat, otillräckliga finansiella resurser och bristande transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande i beslutsprocesserna.
Å andra sidan finns det enligt författarna ingen enhetlig och önskvärd modell för
styrning av storstäder. För detta är verkligheten alltför komplex. Modellerna och
principerna måste utformas i sitt eget sammanhang. Att reformera institutioner och
finansiella möjligheter är den uppenbara läxan. Men det är också viktigt att göra
processerna mer inkluderande och karaktäriserade av ett bottom-up perspektiv. Nya
aktörer måste bjudas in i processen. Speciellt i en storstadsmiljö är floran av nyckelaktörer mycket bred och mångfaldig. Detta måste speglas i styrningen av staden. I
boken föreslås en mångfald av nödvändiga perspektiv och en lämplig mix av policys
som stödjer konkurrenskraft och urban social sammanhållning.
Generellt bör följande stödjas i städer som söker ökad ekonomisk framgång genom innovationer och entreprenörskap:
•

Ekonomisk mångfald i både industri- och servicesektorer, helst i segment med
hög mervärdesproduktion.

•
•

Tillgång på kunnig arbetskraft.
De rätta institutionella nätverken mellan utbildning, forskning, enskild sektor och
offentlig sektor. Detta för att till fullo dra nytta av punkten ovan.

•

Den rätta miljön och omgivningen. Den goda staden med den rätta mixen av
konkurrenskraft och livskvaliteter. Ekonomiskt välstånd kan inte frodas i grav
ojämlikhet. De är ömsesidigt stödjande.

•

Goda kommunikationer gällande både fysiskt och elektroniskt. Men goda kommunikationer handlar också om en kulturell process – en attityd. Entreprenöriella
städer behöver en utrikespolitik. Var i omvärlden ska vi vara med och spela? Var
är våra marknader och partnerskap? Internationellt nätverkande är nödvändigt.

•

Institutionell kapacitet att långsiktigt mobilisera allmänna, privata och samhälleliga resurser i arbetet med att skapa och genomföra överenskomna och förankrade strategier för ekonomisk och social utveckling.

Boken sammanfattar också ett antal principer för storstadens styrning (policies):
•

Städer för invånarna – utvecklingen ska inte bara ha ekonomiska förtecken. Den
ska ha mänskliga förtecken.

•

Sammanhållna strategier som tacklar samhälleliga problem samtidigt.

•

Samordning – mellan nivåer, geografier och sektorer. Samtidigt.

•

Endogen utveckling – snarare än att satsa på att attrahera kapital och investeringar genom finansiella incitament bör man investera i att utveckla de egna infrastrukturerna och mänskliga resurserna för att bättre tillvarata lokala resurser.

•

Effektiv finansiell styrning.
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•

Flexibilitet – institutioner behöver vara öppna och snabbfotade för att snabbt
ändra inriktning och fokus.

•

Deltagande – mer interaktiva policymiljöer behöver skapas. Speciellt med tanke
på den mångfald som storstäderna innehåller.

•

Särskild anpassning – Utom i de fall som standardisering är motiverad ska policy
vara riktad och särskilt anpassad till vad den ska lösa/åstadkomma.

•

Social sammanhållning – bör stödjas

•

Subsidiaritet – service och policy bör levereras så nära de den påverkar som
möjligt.

•

Hållbarhet – i alla tre dimensionerna.

Metropolitan Innovation systems – Advances in spatial
science (Springer Berlin Heidelberg, 2001)
Boken är en jämförande studie mellan Wien, Barcelona och Stockholm. Den är
skriven av tre för varje stad lokala forskare som försökt att identifiera huvudsakliga
aktörer och mekanismer bakom teknologiska innovationer i storstäderna.
Boken använder – och testar – det som kommit att kallas ”Innovations Systems
Approach”. Det är inte en formell teori, men en inriktning som säger att städers och
regioners ekonomiska utveckling beror inte bara på de lokala företagens utveckling
och framgång utan också på i vilken utsträckning de interagerar med varandra och
den offentliga sektorn i ett system av kunskapsskapande och kunskapsspridande
aktiviteter. Innovativa företag verkar i ett sammanhängande institutionellt ramverk
och tillsammans använder de, lutar sig på, och bidrar de till denna kunskapsinfrastruktur.
Detta system anses bestå av en uppsättning aktörer som på ett eller annat sätt
interagerar i skapandet och spridningen av ny – och ekonomiskt nyttig – kunskap i
produktionsprocessen. Till dessa hör:
•

Den tillverkande sektorn

•

Vetenskaps- och forskningssektorn

•

Innovationsstödjande enheter

•

Den institutionella sektorn.

Stockholm beskrivs i boken som den mest tjänstespecialiserade urbana ekonomin
i Europa med mer än tre fjärdedelar av jobben i privat eller offentlig tjänstesektor.
Detta torde också göra Stockholms ekonomi den mest anpassade för den typen av
nätverk och länkar som forskning kan anses behöva.
Studien visar att det endast till en del är de egenskaper som finns i företag och
forskningsinstitutioner som är aktiva i innovationsprocessen som styr storstädernas
innovationspotential. En av de mer viktiga exogena faktorerna (som tros innehålla
förklaringskraft) är kvaliteten och beskaffenheten i de nätverk som företagen och
institutionerna tillhör eller verkar i. Enligt detta synsätt exporterar nätverken själva
positiva externaliteter som höjer innovationspotentialen. Detta leder på längre sikt
till ökad ekonomisk tillväxt genom både bättre och fler innovationer.

36

Villkor för forskning i Stockholmsregionen

Olika regionala och storstadsekonomier är olika effektiva som inkubatorer för innovationer. I studien har forskarna därför bett ett antal olika aktörer – framför allt FoUaktörer och enskilda företag – i innovationssystemet gradera eller betygssätta en rad
regionala egenskapers kvalitet. Till dessa hör tillgången på kapital och arbetskraft,
infrastruktur, kvaliteten på service från offentlig sektor och kvaliteten på de nätverk
som företag och institutioner verkar i. En sådan undersökning gjordes också specifikt
för Stockholm.
Ett för författarna slående resultat – eller möjligen den tydligaste skillnaden – är
att Stockholmsaktörerna från näringslivet och från forskningsvärlden uppfattar
kvalitén i omvärldsfaktorerna i en storstadsregion väldigt annorlunda. Forskningsinstitutionerna värderar generellt den tillgång på akademiskt utbildad arbetskraft som
storstaden producerar, funktionaliteten i de akademiska nätverken och andra mjuka
och hårda infrastrukturer högre än den tillverkande industrin gör. Deras värde av
storstaden verkar således vara högre.
En andra iakttagelse är att inte någon värderar kvaliteten som storstaden producerar särskilt högt – aldrig högre än en tvåa på en femgradig skala. De tillfrågade
ser alltså ingen anledning att ge Stockholm särskilt höga betyg i fråga om stadens
innovativa klimat. Respondenterna anser helt enkelt att Stockholm inte lever upp till
sin fulla potential. Tjänsteföretag (som ofta är lokaliserade till centrum) ger dock i
allmänhet staden bättre betyg än de tillverkande företagen (som ofta är lokaliserade i
stadens utkanter).

Innovative Cities (Spon Press, 2001)
Boken är ett resultat av en internationell forskningsinsats på temat ”Cities: Competitiveness and Cohesion”. Syftet har primärt varit att jämföra och kontrastera bidragen
som urbana tillgångar ger till ett urval av Europeiska städer som historiskt visat sig
starka ur ett innovationsperspektiv. Fokus har legat på de för det enskilda företaget
endogena faktorerna som bidragit mest till innovationer som skapas inom dem.
Bland de viktigaste slutsatserna – med policyimplikationer – finns:
1. Den relativa innovationsförmåga som de utvalda städerna presterar reflekterar de
nationella system inom vilka de verkar och den relativa position som städerna har
i sin egna nationella kontext. Desto starkare innovationsprestationer på nationell
nivå, och desto högre de utvalda städerna befinner sig i ett nationellt perspektiv –
desto mer innovativa är de.
2. Mycket långa och historiskt knutna processer ligger till grund för städernas
kapacitet idag. Städernas förmåga att förnya sig och anpassa sig till ändrade
externa omständigheter genom århundraden är nyckeln till deras förmåga att
göra detsamma i modern tid. Den växande, snarare än minskande, betydelsen av
stora företag är en viktig drivkraft bakom innovationer. Detta förhållande kan nu
förflytta fördelar från större till mindre städer.
3. Vissa storstadsregioner har kunskapsresurser som innebär att de kan prestera
bättre än de nationella system inom vilka de är lokaliserade och verksamma.

Villkor för forskning i Stockholmsregionen 37

Detta har sin förklaring i deras globala roll och betydelse. I denna studie handlar
det främst om Paris och London. Dessa städers intima kopplingar och tillgänglighet till resten av världen och därmed till världsledande innovationer gör dem
mycket mer innovativa än sina nationella system. Det är främst två tillgångar som
skapar denna konkurrenskraft och framgång. Den ena är högt kvalificerad och
kunnig arbetskraft. Dessa människor skapar innovationer och har kunskapen att
scanna och tyda forskningsfronten globalt inom sina områden. De tenderar också
att stanna i sina städer och utgör därför en för staden grundläggande resurs. Den
andra tillgången är fysisk infrastruktur och telekommunikationer. Dessa skapar
förutsättningar att snabbt komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter.
Essensen av urban innovationsförmåga sammanfattas i boken som städers förmåga
att fortsatt anpassa sin historiska betydelse som platser för utbyte till nya yttre förutsättningar. Denna förmåga påverkas starkt av det nationella system inom vilket de
verkar. Närvaro av stora företag visar sig också vara mycket viktigt för städers innovativa förmåga. Slutligen finns det städer som når högre och längre än de nationella
systemen inom vilka de befinner sig. Detta förklaras av extraordinär tillgänglighet
och den kritiska massan av kunnig arbetskraft.

Sammanfattning
I takt med att globaliseringen ökar väljer alltfler företag i den industrialiserade
västvärlden strategier som orienterar dem bort från den för dem olönsamma lågpriskonkurrensen. Outsourcing, ökade medvetna satsningar på FoU och innovationer är
viktiga delar av dessa strategier. Att kunna ta del av spetsteknologiska kunskaper och
vidareutveckla dessa till nya varor och tjänster samt förändrade och förbättrade organisationsformer har blivit alltmer strategiskt viktiga val för företagen. Regioner med
stor marknadspotential, stor kunskapsstock och hög befolkningstäthet underlättar de
processer i vilka de nya och strategiskt viktiga kunskaperna utvecklas och anpassas.
I takt med att den globala konkurrensen ökar blir storstadens agglomerativa fördelar allt viktigare för företagen och följden blir att den ekonomiska tillväxten världen
över koncentreras till ett fåtal storstadsregioner, d.v.s. regioner som har en stor och
tät stadskärna omgiven av flera mindre städer med starka länkar till stadskärnan.
Samtidigt, som genomgången här ovan beskriver, är det storstädernas generella
egenskaper som skapar attraktiviteten. Denna är i viss mån hävdvunnen, och det är
just städers förmåga och benägenhet att – i kraft av sin mångfald och sitt inneboende
förändringstryck – förnya sig och fortsatt vara en vital tummelplats för idéer, kunskaper och människor som skapar attraktiviteten. Det är alltså primärt dessa egenskaper
som är värdefulla att stödja om syftet är att attrahera företagande och forskning. De
olika systemen för interaktion och skapandet av innovativa samband är viktigare än
enskilda egenskaper.
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FoU och kunskapsackumulation i
tjänsteföretag
Tjänsteföretagens förutsättningar
Tjänsteföretagens förutsättningar för att bedriva FoU har inte uppmärksammats i
lika hög utsträckning som industrins. Orsakerna till detta tas inte upp här men det
har på senare tid uppmärksammats att tjänstesektorns funktion som intermediär
i andra företags verksamhet har blivit alltmer viktig, särskilt i regioner med stor
marknadspotential, till exempel Stockholmsregionen. I takt med att konkurrensen
hårdnar på den internationella marknaden har alltfler företag valt att möta den ökade
konkurrensen på två sätt. Det ena sättet är att outsourca verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten. Det rör verksamheter som kontorsservice, drift av IT-system
och personalrekrytering. Då dessa funktioner har externa och interna skalfördelar
ökar företagens totalfaktorproduktivitet (TFP) när de anlitar specialiserade intermediärer och det krävs en viss minsta regionstorlek för att dessa skalfördelar ska kunna
utnyttjas. Det andra sättet att möta konkurrensen är att öka de medvetna ansträngningarna att hitta nya produkter och organisationsformer för att slippa hamna i en
olönsam priskonkurrens. Denna strategi beskrevs i genomgången av den vetenskapliga litteraturen. I takt med att kunskapsstocken ökar öppnas allt större förutsättningar att lansera nya produkter och organisationsformer som är avsevärt bättre och
billigare än de existerande (radikala innovationer). Att hitta de kombinationer av
kunskaper som leder fram till radikala innovationer är en komplex process som kräver medverkan av många specialiserade företag. Därför har det under en tid varit en
trend att företagen lägger ut allt större FoU-utgifter på externa konsultföretag. Både
när det gäller utlagd FoU till andra företag inom koncerner och utanför koncerner har
utgifterna ökat trendmässigt mellan 1999 och 2009 (Figur 2). Även när hänsyn tas till
förändringen av de totala FoU-utgifterna har externa konsulter och FoU-institutioner
trendmässigt anlitats i allt högre utsträckning med viss årsvisa variationer. Andelen
utlagda FoU-utgifter på externa aktörer har trendmässigt ökat mellan 1999 och 2009.
Toppåret var, som visas i Figur 3, 2001 då 45 procent av företagens FoU-utgifter lades
ut på externa aktörer.
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Figur 2. Företagens utlagda FoU-utgifter löpande priser, miljoner kronor, 1999–2009
Källa: SCB
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Figur 3. Andel utlagda FoU-utgifter av totala FoU-utgifter i företag 1999–2009
Källa: SCB

SCB har undersökt svenska företags innovationsverksamhet 2006–2008 enligt den
standardiserade metod som gäller inom EU. Av företagen i industrisektorn bedrev 57
procent innovationsverksamhet och bland företagen i tjänstesektorn var andelen 51
procent. Skillnaden mellan industriföretagen och tjänsteföretagen kvarstår även när
hänsyn tas till skillnader i företagens storlek. Stora företag bedriver innovationsverksamhet i högre grad än små företag. För små företag, mellan 10 och 49 anställda, är
dock skillnaderna mellan industrisektorn och tjänstesektorn små, 51 procent jämfört
med 48 procent. I storleksgruppen fler än 249 anställda är skillnaderna betydligt
större, 91 procent jämfört med 78 procent.
Det finns således stöd för de forskningsresultat som refereras i genomgången
av den vetenskapliga litteraturen att de små tjänsteföretagen är innovativa i högre
utsträckning än vad som kan förväntas enligt ett genomsnittligt samband mellan
storlek och innovationsverksamhet. Det finns även stöd för att de små företagen,
framförallt de små tjänsteföretagen, genomför en större innovationsverksamhet än
vad som kan förväntas givet deras FoU-utgifter. I SCB:s innovationsundersökning
framkommer det att företagen i industrisektorn avsätter fem procent av den totala
omsättningen i innovationsutgifter jämfört med en procent i tjänsteföretagen. I de
små industriföretagen avsätts två procent jämfört med en procent i de små tjänste
företagen. Med en genomsnittlig relation på 0,2 (1/5) blir noll-hypotesen att de små
tjänsteföretagen avsätter 0,4 procent (0,2*2 procent) av sin totala omsättning till
innovationsverksamhet. I verkligheten var andelen 2,5 gånger högre, en procent.
Mycket talar för att de små företagen och framförallt de små tjänsteföretagen genomför en stor del av innovationsverksamhet som en del i de uppdrag de utför åt kund
företagen samt att de drar nytta av olika externa spillover mekanismer.
I SCB: s innovationsundersökning framkommer att 55 procent av företagen som
genomför innovationsverksamhet samarbetar med konsulter eller privata laboratorier (Figur 4). Hela 80 procent av de innovativa företagen samarbetar med leverantörer och 70 procent samarbetar med kunder eller klienter. I kapitel två beskrivs inno-
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vationsprocessen som komplex och ickelinjär. Mycket talar för att tjänsteföretagen
finns med bland de samarbetspartners som företagen har i innovationsverksamheten
och att detta samarbete äger rum i komplexa innovationssystem.
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Figur 4. Samarbetspartner för företag med samarbete i innovationsverksamheten 2006–2008.
Källa: Innovationsverksamheten i svenska företag 2006–2008, SCB.

Den ökade outsourcingen har således gällt även verksamheter som är kopplade
till företagens innovationsverksamhet. I Almegas och WSP: s gemensamma skrift
”Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten” (2010) visas att Sverige ligger långt framme i outsourcingprocessen. Andelen sysselsatta i tjänstesektorn 2009
var i Sverige 76,2 procent jämfört med OECD-genomsnittet 70,7 procent, och EU-genomsnittet 60,5 procent. Under samma period som företagens utgifter för samverkan
med externa konsulter i FoU-arbetet trendmässigt ökade (2000–2007) var även produktivitetstillväxten i företagstjänster snabb i Sverige jämfört med EU-15, 2,7 procent
jämfört med 1,4 procent. Detta kan tolkas som en spegling av att företagen genom att
anlita externa företagskonsulter i sin FoU- och innovationsverksamhet därigenom
snabbade på sin egen produktivitetstillväxt och del av denna tillväxt användes till att
betala konsultföretagen.
SCB:s innovationsundersökning redovisar inga regionalt fördelade data. Men med
stöd av den vetenskapliga litteraturen, som visar att en stor, branschmässigt diversifierad och befolkningstät region underlättar specialisering och samarbeten med
externa konsulter och andra (tjänste)företag, kan slutsatsen dras att Stockholmsregionen ligger på en högre nivå än det nationella genomsnittet.
Slutsatsen är att mycket talar för tjänsteföretagen inte bedriver FoU-verksamhet
och innovationsverksamhet enligt samma principer som industriföretagen. Tjänsteföretagens FoU- och innovationsverksamhet är sannolikt nära kopplat till de uppdrag
de utför åt sina kunder. Det är i dessa uppdrag som tyst kunskap utväxlas mellan
olika specialiserade konsultföretag sinsemellan och mellan specialiserade konsultföretag och deras kunder. Konsultföretagen har sannolikt även relationer med
den akademiska forskningen och fungerar som intermediärer mellan akademi och
kundföretag.
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I SCB: s innovationsundersökning visas att samarbetsrelationerna i innovationsarbetet är geografiskt avgränsat. Av de innovativa industriföretagens samarbetspartners
finns 97 procent i Sverige och andelen för tjänsteföretagen är 92 procent. Mycket talar
för att inom Sverige är den geografiska avgränsningen ännu snävare.
Av detta kan två slutsatser dras om villkoren för tjänsteföretagens, särskilt konsultföretagens FoU- och innovationsverksamhet. Den första är att kvaliteten i tjänsteföretagens FoU- och innovationsarbete är kritiskt beroende av att kundföretagen
ligger på den absoluta framkanten i teknologisk utveckling och att dessa kundföretag
ligger geografiskt nära tjänsteföretagen. Den andra slutsatsen är att tjänsteföretagens
FoU- och innovationsverksamhet är kritiskt beroende av den geografiska närheten
till spetsforskningsmiljöer vid universiteten. Det är sannolikt att samspelet mellan
tjänstesektorns FoU- och innovationsverksamhet följer den kumulativa tillväxtlogik
som illustreras i Figur 1. Skulle av någon anledning de nationella och internationella
huvudkontoren och FoU-avdelningarna lämna Stockholmsregionen innebär det att
omfattningen och kvaliteten i konsultföretagens FoU- och innovationsverksamhet
minskar. Detta skulle i sin tur kunna leda till att regionen tappar ännu mer jämfört
med andra regioner i attraktionskraft på nationella och internationella huvudkontor
och FoU-avdelningar.

Sammanfattning
Kapitel fyra består av en redogörelse av tjänsteföretagens förutsättningar att bedriva FoU. FoU inom tjänsteföretag bedrivs inte på samma sätt som inom industrin.
Samtidigt konstateras från flera håll att tjänsteföretagen blir allt viktigare som
kunskapsintermediär mellan olika verksamheter, akademi och företag. Små tjänsteföretag är ofta innovativa i större utsträckning av vad som kan förväntas givet deras
storlek och FoU-utgifter. Kvaliteten på den FoU som bedrivs inom kunskapsintensiva
tjänsteföretagen är beroende av såväl kundföretagens som de akademiska miljöernas
teknologiska utveckling och geografiska närhet.
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Stockholmsregionens
förutsättningar
I flera rapporter har villkoren för forskningen i Stockholmsregionen tagits upp och
några av dessa ska sammanfattas här för att ge en samlad bild av läget. I korthet kan
genomgången sägas ha resulterat i att tre särskilt viktiga egenskaper i de regionala
villkoren för att attrahera spetsforskning:
•

Kunskapsstockens storlek

•

Mängden insatta resurser i FoU, (företag, Univ, Föret*univ)

•

FoU-resursernas produktivitet
–– *Agglomerationsgrad
–– *Nätverkskopplingar

Hållbar utveckling för forskningen?
I rapporten Hållbar utveckling för Stockholmsregionen (rapport 5, 2003 RTK) sammanfattas nio olika utredningar av villkoren för forskningen i Stockholmsregionen.
Rapporten höjer ett varningens finger för att Stockholmsregionen håller på att tappa i
konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsregion. Budskapet och analysen i rapporten sammanfattas under rubrikerna kunskapsstockens storlek, mängden insatta
resurser i FoU och FoU-resursernas produktivitet.

Kunskapsstockens storlek
Rapporten slår fast att Stockholmsregionen i grunden är en stark svensk forskningsregion och framstående även ur ett internationellt perspektiv. Av Sveriges tio största
universitet finns fem i Mälardalen – Uppsala universitet, Stockholms universitet,
Karolinska institutet, Statens Lantbruksuniversitet och KTH. Stockholmsregionen
(den funktionella regionen) är landets starkaste forskningsproducent. Den står för
närmare hälften av den akademiska forskningen i Sverige.
I rapporten pekas ett antal internationellt ledande forskningsområden ut. Dessa
finns främst inom området naturvetenskap och bioteknik med Life Science som
det starkaste området. Flera av de stora företag som svarar för den största delen av
företagens forskning finns i Stockholmsregionen med sina FoU-avdelningar. Ericsson, AstraZeneca och Scania är några av dessa företag. Rapporten framhåller att vid
intervjuer med forskningsansvariga personer vid dessa företag anger dessa närheten
till framstående akademiska forskningsmiljöer i regionen ett viktigt skäl till dessa
globala företag bedriver forskning i regionen.

Mängden insatta FoU-resurser
I rapporten framhålls att förändringar i systemet för finansieringen av högskolornas
forskning har förändrats och att detta har påverkat resurstilldelningen till regionens
universitet och högskolor negativt. Det hävdas att omfördelningen från offentliga
anslag till ett system baserat på externa medel har medfört att forskningen i regionen
har blivit mindre uthållig och mera fragmenterad. Skapandet av nya forskningsstiftelser har också inneburit att forskningsmedlens omfattning har blivit mera beroende av
börsens utveckling. Konsekvensen har blivit att tillgången till pengar för forskningen
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har svängt på ett dramatiskt sätt mellan åren. I rapporten ges ett exempel, Stiftelsen
för Strategisk forskning, som fick en halvering av forskningsbudgeten mellan åren
2001 och 2002. följden av sådana oförutsägbara svängningar är att det blir svårt att
göra utfästelser om långsiktig finansiering av forskningsprojekt. För enskilda forskare och forskningsmiljöer leder detta till en högre risknivå i projekten. Denna höjda
risknivå beskrivs som en del av en hotbild mot Stockholmsregionen som en ledande
forskningsregion. Problemet bottnar i en nationell politik och berör alla regioner i
Sverige. Men Stockholmsregionen berörs mest av denna politik och eftersom Stockholmsregionen konkurrerar på en internationell arena om forskningsresurser och
företagens FoU-investeringar så utgör den förändrade finansieringsformen ett hot
mot regionens internationella konkurrenskraft.
Som en kommentar till ovanstående synpunkter kan sägas att frågan om forskningsfinansieringen är en viktig fråga då den nationella finansieringen av FoUprojekt påverkar de privata FoU-investeringarna positivt. Att närmare skärskåda
ovanstående synpunkter ligger dock utanför denna förstudie.
Rapporten formulerar även ett andra hot och det gäller företagsforskningen. Data
antyder att storföretagen under 2002 minskade sina FoU-anslag med tio procent
jämfört med 2001. Neddragningarna var i hög grad knutna till IT-sektorn.
Regionens svagheter i den fysiska infrastrukturen i form av bristande tillgång till
bostäder försvagar attraktionskraften för forskare och studenter som genom inflyttning till regionen förnyar kunskapskapitalet i regionen och det mera differentierat.

FoU-resursernas produktivitet
Flaskhalsar i transportinfrastrukturen identifieras som en faktor som sänker FoUresursernas produktivitet. Utbyte av kunskaper kräver att personer kan röra sig effektivt mellan regionens universitet, högskolor och företag. Den stora kunskapsstock
som regionen har kan därmed inte utnyttjas fullt ut om personer inte kan röra sig
effektivt inom regionen och mellan olika regioner. Bristerna i transportinfrastrukturen beskrivs som ett hinder för framväxten av ett innovationssystem i regionen där de
olika delarna av systemet samspelar till gagn för kunskapsregionen som helhet.
I teoriavsnittet framgår att rörligheten mellan olika aktörer i innovationssystemet påverkar forskningsproduktiviteten positivt. Samtidigt visar RTK-rapporten
att utbytet av kunskaper mellan företagen och regionens universitet är lågt i ett
internationellt perspektiv. En orsak som lyfts fram är att de företag som bedriver
FoU i regionen är stora och därför har interna resurser att bedriva forskningen på
egen hand. Att det finns många stora företag påverkar mängden FoU-resurser i
regionen positivt. Men om utbytet av kunskaper mellan företagen är litet påverkas
FoU-resursernas produktivitet negativt. Här finns möjligen en förbättringspotential i
Stockholmsregionen.
Enligt rapporten påverkas FoU-produktiviteten i regionen negativt av att FoUresurserna är splittrade och illa samordnade. En låg FoU-produktivitet påverkar,
som framgår av teoriavsnittet, företagens framtida FoU-investeringar i regionen.
RTK-rapporten är inne på samma linje. Fragmenteringen av FoU-resurserna i
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Stockholmsregionen riskerar leda till att regionens internationella konkurrenskraft
försvagas. Det efterlyses en samordning i två dimensioner. Den första är att samordna FoU på disciplinnivå. För att uppnå en kritisk massa bör forskningen samlas
kring vissa teman. Den andra dimensionen rör samordning av institutioner och
regioner som pågår inom EU. För att Europa ska bli en ledande forskningskontinent
talas alltmer om en ökad regional specialisering där vissa regioner blir centra av
excellens (spetsforskning) på EU-nivå. Det talas om en Europeisk regionhierarki där
vissa regioner utvecklar ledarskap inom en viss forskningsinriktning medan andra
regioner utvecklar mottagarkapacitet för nya idéer. För att Stockholmsregionen ska
kunna utveckla ledarskap krävs att FoU-resurserna koncentreras till några områden
där regionen har komparativa fördelar.
Rapporten avslutas med förslag till åtgärder uppdelade i fyra rubriker. Samtliga
förslag handlar om att höja produktiviteten i regionens innovationssystem. Minskande resurser i volym kan delvis kompenseras av ökad produktivitet och de produktivitetshöjande åtgärderna kan lättare genomföras av aktörer i regionen jämfört med
åtgärder som ökar volymen insatta FoU-resurser. Det är aktörer utanför regionens
direkta kontroll som påverkar volymen insatta resurser till forskning i regionen,
företagen och staten. Men som framgår i genomgången av den vetenskapliga litteraturen finns det starka samband mellan FoU-resursernas produktivitet och företagens
FoU-investeringar i regioner. En regional kraftsamling för att öka FoU-resursernas
produktivitet kan därför ha en indirekt påverkan på volymen FoU-resurser i Stockholmsregionen. I grunden handlar förslagen om att främja de tre processerna sharing, matching och learning som beskrivs i avsnittet om den vetenskapliga litteraturen.
Förslagsrubrikerna är: integration, långsiktighet, konkurrenskraft och internationellt deltagande.
Integration: ”Forskningen i Stockholmsregionen måste integreras bättre, så att
den fungerar som ett långsiktigt hållbart system”. Det framhålls att det behövs en
strategi för att stödja regionens aktörer att samverka så att en kraftsamling kan göras
på att stärka och utveckla de forskningsområden där regionen i ett internationellt
perspektiv har komparativa fördelar.
Långsiktighet: ”Systemet måste erbjudas långsiktiga spelregler och villkor, vilket
både ökar attraktiviteten och i slutändan, kvaliteten”. Regionens forskningsmedel
bör i högre grad fördelas med ambitionen att stödja ”Centers of excellence” dit resurser fokuseras för att säkerställa en kritisk massa.
Konkurrenskraft: ”Forskningsinstitutionerna måste bli konkurrenskraftigare i
tävlan att om att attrahera talang/toppforskare till regionen”. Bland flera nationellt
orienterade förslag tas Stockholmsregionens bostadssituation upp som en viktig
regional åtgärd. Även utbyggnad av den fysiska transportinfrastrukturen tas upp som
angelägna åtgärder för att förbättra villkoren för spetsforskning.
Internationellt deltagande: ”Det är av avgörande vikt att de nationella och lokala/
regionala strategierna följs upp och stöds av ett offensivt agerande på EU-nivån”.
Förslagen handlar om att den kraftsamling på ”centers och excellens” (spetsforsk-
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ning) som görs i Stockholmsregionen måste ingå som en del i en nationell strategi där
satsningar i Sverige kopplas till den forskningspolitik som förs inom EU.

Företagens FoU i Stockholm-Mälarregionen
I en mycket omfattande rapport Företagens FoU i Stockholm-Mälarregionen (rapport
1, 2006, RTK) analyseras företagens FoU. Rapporten består av en statistisk del och
intervjudel.

Kunskapsstockens storlek
Rapporten bekräftar det som framkommit tidigare, att Sverige och Stockholmsregionen har en stor kunskapsstock i form av en högt utbildad arbetskraft och en i förhållande till folkmängden omfattande patentverksamhet. Antal patent och tillväxten
i patentstocken brukar användas om ett mått mätt på kunskapsstockens storlek i
vetenskapliga undersökningar. Det slås även fast att Sverige som land och Stockholm
som region historiskt sett har höga investeringsnivåer i FoU per invånare, i internationell jämförelse.

Mängden insatta FoU-resurser
I rapporten visas att företagens FoU-utgifter är starkt geografiskt koncentrerade
till Stockholms län och Västra Götalands län. År 1997 var omkring 70 procent av
företagens FoU-utgifter förlagda till dessa två län (Stockholm 40 procent och Västra
Götaland 30 procent). Därefter var det stort avstånd till Skåne län (15 procent) och
Östergötlands län (fem procent). Resterande tio procent av företagens FoU-utgifter
förlades i de övriga 18 länen.
Mellan 1997 och 2003 ökade företagens FoU-utgifter i Stockholms län från 19 till
27 miljarder men länets andel av företagens FoU-utgifter minskade från 40 till 30
procent, en mycket kraftig minskning. I Västra Götaland ökade företagens FoUutgifter från 15 till 25 miljarder vilket medförde en ökad andel av (rikets?) FoUutgifterna från 30 till 35 procent. Därmed övertog Västra Götaland över tätpositionen
före Stockholm. I Skåne och Östergötland var andelarna konstanta mellan 1997 och
2003. Den minskade utgiftsandelen i Stockholms län sammanföll med att även länen
i Stockholms närhet, Uppsala, Västmanland och Södermanland samtliga fick tappade
andelar mellan 1997 och 2003.
Den förändrade regionala fördelningen ska betraktas i ett sammanhang då företagens totala FoU-utgifter i Sverige minskade med åtta miljarder och antalet FoU-årsverken minskade något. Detta indikerar ett trendbrott då FoU-utgifterna och antalet
FoU-årsverken ökat i snabb takt mellan 1991 och 2001.
När det gäller FoU-utgifternas andel av BRP så hade Västra Götalands län den
högsta andelen 1997 med fyra procent. Stockholms län kom tätt efter med 3,5 procent
och på tredje plats fanns Östergötland strax efter Stockholm. Mellan 1997 och 2003
minskade företagens FoU-utgifter i procent av BRP i Stockholms län från fyra till
tre procent samtidigt som andelen ökade i Västra Götaland från fyra till sex procent.
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Även i de ovan nämnda grannlänen till Stockholm minskade företagens FoU-utgifter
i procent av BRP. Samma mönster fanns för andelen FoU-årsverken då Stockholms
andel av riket minskade från 35 procent 1997 till 32 procent 2003. Västra Götaland
ökade andelen av rikets FoU-årsverken från 28 procent 1997 till 33 procent 2001. I
rapporten visas att sambandet mellan input i FoU-processen, FoU-utgifter, står i ett
starkt positivt förhållande till output, antalet patentansökningar i Sveriges åtta riksområden. Såväl inputvariabler som FoU-utgifter och FoU-årsverken som outputvariabeln patent per miljoner invånare visar sig ha ett starkt positivt samband med den
procentuella tillväxten i BRP. Detta samband har tidigare berörts i genomgången av
den vetenskapliga litteraturen där FoU-utgifterna även visar sig påverka den ekonomiska tillväxten positivt i Europas NUTS 2-regioner.
Den kraftiga minskningen av företagens FoU-utgifter i Stockholmsregionen visar
sig hänga samman med en minskning av FoU-utgifterna i elektronik och telekomsektorerna. En kompletterande orsak som identifieras i rapporten är att de externa
konsultutgifternas andel av de totala FoU-utgifterna har minskat från elva till åtta
procent mellan 1997 och 2003. Störst har minskningen varit telekomsektorn där
andelen konsultarvoden minskade från 20 till sex procent mellan 1997 och 2003.
Stockholmsregionen drabbades hårt av denna minskning då telekomsektorn är stor i
Stockholmsregionen och en stor del av regionens sysselsättning finns i konsultbranschen.

FoU-resursernas produktivitet
Den övervägande delen av rapportens intervjudel ägnas åt regionala faktorer som
påverkar FoU-resursernas produktivitet. Det framkommer tydligt att lokaliseringen
av FoU-enheterna i de stora företagen långsiktigt styrs av faktorer som påverkar FoUverksamhetens produktivitet men kortsiktigt är det historiska skäl som gör att den
blir kvar i Stockholmsregionen. Fyra historiska skäl identifieras:
•

Kommunikationer

•

Råvaror

•

Stort företag (dyrt att flytta)

•

Kunskaper (svårt att flytta nätverken).

Det finns en skillnad mellan större (äldre) företag och mindre (yngre) företag. De
äldre företagen anger kommunikationer och råvaror som skäl till lokaliseringen i
Stockholmsregionen och de yngre företagen anger tillgången till kunskapscentrum
eller närheten till ett stort företag som skäl till lokaliseringen.
De flesta av de personer som intervjuades (VD, forskningschef etc.) säger att det
är kostnaderna att flytta forskningen som gör att den blir kvar i Stockholmsregionen.
Desto mer företagets forskning är beroende av länkar i den regionala miljön desto
dyrare blir det att flytta forskningen och sannolikheten för att den blir kvar ökar. Det
råder samstämmighet om att en flyttning av FoU-verksamheten från Stockholmsregionen skulle kunna aktualiseras om företaget förvärvas av något globalt verksamt
företag.
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När det gäller FoU-resursernas produktivitet är det tydligt att följande faktorer spelar
roll:
•

Närhet till marknaden och en god kundkontakt

•

Närhet och integrationen till produktionsprocesserna

•

Kontakterna med forskningsinstitutioner och akademi.

Dessa tre faktorer är slående lika de som identifieras i genomgången av den vetenskapliga litteraturen och har visar att FoU-verksamheter drar stora fördelar av att
vara lokaliserade till regioner där de agglomerativa fördelarna är stora. Med andra
ord säger de intervjuade företagsledarna att FoU-verksamheterna drar stor nytta av
sharing, matching och learning mekanismerna och att det är en vässning av dessa
mekanismer som ökar sannolikheten för att FoU-verksamheterna och de FoU-kopplade konsultföretagen stannar och växer i Stockholmsregionen.
Rapporten avslutas med analysdel där sex regionala faktorer pekas ut som nyckelfaktorer för att göra FoU-verksamheterna produktiva i Stockholmsregionen och
därmed förbättra villkoren spetsforskning.
Faktorerna delas in i två grupper, generella regionala förutsättningar och specifika
FoU-relaterade förhållanden.
Generella regionala förutsättningar:
•

Infrastruktur, bostäder, skola, omsorg och kommunikationer

•

Arbetsmarknadens funktionssätt och dynamik.

Specifika FoU-relaterade förhållanden
•

Omfattning och inriktning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut

•

Omfattning och inriktning av den akademiska grundutbildningen och forskar
utbildningen

•

Organ som stödjer tekniköverföring och FoU-samarbete mellan akademi och
näringsliv

•

Branschstruktur och näringslivets sammansättning.

Generella regionala förutsättningar
Infrastruktur, bostäder och kommunikationer
Tillgången till bra bostäder och barnomsorg lyfts fram som faktorer som påverkar
möjligheterna att rekrytera och/eller behålla arbetskraft, men en viktigare faktor
ansågs kommunikationerna vara. Kommunikationerna till och från arbetet är av stor
betydelse och flera av de intervjuade framhöll att öppningen av Södra länken har haft
stor positiv betydelse.
I genomgången av den vetenskapliga litteraturen visade sig nätverkskontakter
med andra regioner vara av betydelse för FoU-produktiviteten. De intervjuade personerna anser också att de interregionala kommunikationerna är en viktig regional
faktor bakom FoU-verksamhetens produktivitet. Flygplatserna Bromma och Arlanda
nämns som viktiga noder i det interregionala transportnätverket. Särskilt viktig är
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Arlanda för företag som ingår i internationella koncerner. Det finns vissa farhågor
för att Arlanda tappar i konkurrenskraft till Köpenhamn när det gäller direktflyg till
långväga destinationer.
Gemensamt för många företag i Stockholmsområdet är att de ser bostadsmarknaden som ett hinder för nyrekrytering av arbetskraft från andra län och andra länder.
Sammanställningen av teorierna om drivkrafterna för kunskapsdriven tillväxt ger
tydliga besked om att inflödet av nya personer, ny kompetens och nya idéer ökar
tillväxten i kunskapsstocken och därmed snabbar på strukturomvandling och ekonomisk tillväxt. Det är känt att bostadsbristen är ett allmänt problem i regionen. Den
här analysen visar att problemet ter sig än allvarligare om bostadsbristen påverkar
de tillväxtdrivande processerna negativt. Kan varken nya studenter, arbetskraft och
forskare flytta till regionen till rimliga kostnader så riskerar regionens tillväxtmotor
att få bränslebrist vilket kommer att hämma tillväxten i hela Sverige.
Rapporten påpekar att även andra storstäder har liknande problem och det därför
inte är någon konkurrensnackdel. Det går även att vända på resonemanget. Kan
Stockholmsregionen erbjuda bättre bostäder än konkurrerande regioner är det en
konkurrensfördel.
Arbetsmarknadens funktionssätt och dynamik
Den viktigaste aspekten av forskningen är humankapitalet och arbetsmarknadens
funktionssätt är av avgörande betydelse för att företagen ska kunna försörjas med
arbetskraft, kompetens och idéer. Tre aspekter av arbetsmarknaden nämns som
särskilt viktiga:
•

Rekrytering av kompetent arbetskraft, framförallt ung och nyutexaminerad
arbetskraft

•

Intern rörlighet och omsättning inom företagen, framförallt mellan enheterna i
Sverige och utlandet

•

Omsättningen och rörligheten generellt inom näringslivet.

Överlag är de intervjuade företagsledarna nöjda med rekryteringssituationen och de
pekar på att neddragningen hos Ericsson frigjorde många kompetenta civilingenjörer
som blev tillgängliga för mindre företag. Många företagsledare bland bioteknik
företagen är dock missnöjda med den trögrörlighet som finns på arbetsmarknaden.
Forskningen skulle må bra av om rörligheten var större bland forskare.

Specifika FoU-relaterade förhållanden
Omfattning och inriktning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut
Kvaliteten och inriktningen på den akademiska forskningen påverkar företagens
FoU-produktivitet. Om detta vittnar kunskapsproduktionsfunktionen som beskrivs
tidigare i denna rapport. De intervjuade företagsledarna bekräftar det starka samband som finns mellan företagens FoU-produktivitet och universitetens och forskningsinstitutens verksamhet.
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Liksom i rapporten från 2003, som sammanfattades i föregående avsnitt, tar rapporten från 2006 upp samma problem. De intervjuade företagsledarna anser att
etableringen av de regionala högskolorna ägt rum utan att de offentliga anslagen till
universiteten och högskolorna har utvidgats i motsvarande mån. Konsekvensen har
blivit att de äldre etablerade universiteten har fått sina resurser utarmade. Man använder även här samma begrepp som 2003, fragmentisering och uttunning. Följande
citat återspeglar opinionen:
”Spridningen av resurser regionalt innebär en farlig förtunning av
forskargrupperna. Utvecklingen inom den tekniska forskningen
går mot mera komplexa multidisciplinära problem, vilket i sin tur
ställer större krav på kritisk massa för livskraftiga forskningsmiljöer.
Detta talar för koncentration, inte motsatsen”.
”Svensk spetsforskning är extremt viktig. Om inte detta finns är det
svårt att upprätthålla starka och lönsamma relationer med lokala
aktörer. Ett stort hot mot detta är statens satsningar på regionala
högskolor som utarmar universiteten på forskningspengar och andra medel. Forskning måste uppnå en kritisk massa, och regionalpolitiska åtgärder som det här är ett allvarligt hot mot kvaliteten
på vår forskning”.

De två citaten kan kommenteras så att den statliga utjämningspolitiken har kommit
i konflikt med tillväxtpolitiken. Det finns goda skäl att satsa på regionala högskolor
som höjer regionernas mottagningskapacitet för nya kunskaper och idéer. Detta är
positivt för den nationella tillväxten. En hög mottagningskapacitet i regionerna är
en viktig förutsättning för det regionala samspelet i innovationssystemet. Problemet
är, som indikerats tidigare i denna rapport, att de offentliga anslagen har legat still
på samma nivå trots en kraftig utbyggnad av högskolesystemet samt att universitetens och högskolornas forskning finansieras i allt högre grad av externa medel vars
volym inte styrs av politiskt förankrade strategier utan av svängningar på börsen.
Då omfattningen och inriktningen på universitetens forskning påverkar företagens
FoU-utgifter och produktiviteten i företagens FoU-verksamhet och de samlade FoUutgifterna påverkar den ekonomiska tillväxten positivt är denna ordning ett allvarligt
tillväxtproblem både nationellt och regionalt.
Kvaliteten på den akademiska forskningen är av avgörande betydelse för näringslivet och särskilt inom bioteknik. Alla intervjuade företagsledare från bioteknik
sektorn berömmer forskningens kvalitet vid Karolinska institutet och även Uppsala
universitet får beröm. Representanterna för biotekniksektorn framhåller att det är
nödvändigt för att svensk bioteknik ska kunna fortsätta att ha en framträdande roll
att svensk grundforskning håller högsta internationella klass. Det kvalitetskravet är
inte lika uttalat inom andra branscher.
Det framträder ett intressant regionalt mönster. Förutsatt att Stockholmsregionen
har en högre koncentration av bioteknik och tjänsteföretag (FoU-kopplade konsult
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företag) är kopplingen och närheten till akademiska spetsmiljöer och samspelet
mellan företag och akademi viktigare än för andra regioner med en näringsstruktur
inriktad mot verkstadsindustri.
Kvaliteten på den akademiska grundutbildningen och forskarutbildningen anses
vara hög. Inom biotekniksektorn upplevs att både volymen och kvaliteten på nyutbildade produktionsteknologer har minskat drastiskt. Intervjuerna avslöjar att det
gnisslar i kontakterna mellan företagen och universiteten då de senare av företagen
upplevs som lomhörda när företagen för fram önskemål om anpassningar av volymer
och inriktningar på utbildningar. Då responsen från universiteten är svag genomför
företagen egna utbildningar. Denna ordning leder sannolikt till en lägre produktivitet
i systemet då de skalfördelar som kan uppnås om flera företag kan dela på en utbildning vid ett universitet bättre utnyttjar potentiella skalfördelar. Det handlar här i
första hand om bättre samspel via mekanismen sharing men även mekanismerna
matching och learning spelar in här.
Det finns två typer av organ som har som mål att stödja kommersialiserings- och
samarbetsprocesser mellan universiteten och företagen. Dels finns det sådana som
verkar för kommersialisering av forskning i mindre teknikbaserade start-up verksamheter dels sådana som verkar för kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv.
I flera av de intervjuade företagsledarna angav att de varit i kontakt med organisationer som stödjer entreprenöriella satsningar i företagets startskede. Erfarenheterna
var dock blandade. En vanlig synpunkt var att dessa stödorganisationer ofta saknade
kompetens för att korrekt bedöma potentialen hos nystartade företag med högteknologisk profil.
Företagsledarna ansåg att andra organisationer kan vara viktiga för att utveckla
bra forskning mot en kommersialiserbar form. Oftast påpekas det att kunden är
viktig. Genom att våga beställa ny och oprövad teknik skapas möjligheter för mindre
forskningsinriktade företag.
En synpunkt som kom fram var att samarbeten mellan akademi och näringsliv
inte enbart handlar om kompetens, utan kan även innefatta former för utnyttjade av
utrustning och faciliteter. Ofta finns det dyr och avancerad utrustning inom universitet som skulle kunna användas av mindre forsknings- och utvecklingsinriktade före
tag. Integrerade organ mellan universitet och näringsliv skulle kunna effektivisera
användningen och därmed nyttan av sådan utrustning. Inkubatorer är exempel på en
organisationsform som skulle kunna underlätta företagens möjligheter att använda
avancerad utrustning vid universiteten.
Dessa synpunkter kan kopplas till de mekanismer som länkar geografisk koncentration och produktivitet, sharing, matching och learning.
Branschstruktur och näringslivets sammansättning ”spelar stor
företags och forskningens framväxt och utveckling och bör således
stödjas baserat på strategiska val”.
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Sharing, matching och learningprocesserna förutsätter geografisk närhet mellan företagen, något det råder enighet om i den vetenskapliga litteraturen. Däremot råder det
delade meningar om det är branschspecialisering eller branschdifferentiering som
bäst främjar de tre processerna. Intervjuerna med företagsledarna ger liten vägledning i denna kontrovers. Sannolikt är det så att i vissa branscher är det viktigare med
diversifiering och i andra branscher är specialiseringen viktigare. Företagets storlek
och teknologins mognad spelar sannolikt också in. Små företag i teknologiskt omogna
branscher drar i många fall stor nytta av tillgången till ett diversifierat utbud av
tjänster och kunskaper. Stora företag i teknologiskt mogna branscher kan dra större
nytta av vara lokaliserad i en region med en homogen branschstruktur. Intervjuerna
med företagsledarna indikerar att medicintekniska företag och biomedicinska företag
i Stockholmsregionen värderar ett diversifierat utbud av tjänster och forskning högt.
Närhet till forskningen inom flera av regionens universitet anses vara ett måste.

Slutsatser och rekommendationer
Rapporten Företagens FoU i Stockholm-Mälarregionen avslutas med ett antal slutsatser och rekommendationer som nedan återges under de teoretiskt relevanta rubrikerna kunskapsstockens storlek, mängden insatta FoU-resurser och FoU-resursernas
produktivitet.

Kunskapsstockens storlek
Slutsatser om kopplingen mellan produktion och FoU:
•

Marknaden för forskningsintensiva företag finns ofta utanför Sverige.

•

Det är svårt att stoppa utflyttning av produktion.

•

Produktionskompetensen är inte ett prioriterat utbildnings-/forskningsområde.

•

Det finns en stark, om än branschspecifik, koppling mellan produktionsprocessen
och forskningsprocessen.

•

Utflyttning av produktion från Sverige leder till att forskningen följer efter.

Rekommendation (enligt rapporten):
•

Det är angeläget att behålla och skapa produktionskompetens inom Sverige, dels
genom att behålla produktion inom landet, dels genom att inte nedprioritera
produktionskompetens vid högskoleutbildning/forskning.

Mängden insatta FoU-resurser
Slutsatser om tendens till regional förskjutning av företagens forskning
•

Den statistiska analysen visar att företagens forskningsinsatser minskat i Stockholm-Mälardalen i början av 2000-talet.

•

Denna tendens förklaras delvis av svängningar inom IT- och telekomsektorn.

Rekommendation:
•

Om en sådan försvagning verkligen pågår i regionen, och inte är tillfällig, är det
utomordentligt allvarligt för Stockholm-Mälardalen och Sverige. Det är angeläget
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att undersöka, följa och utvärdera de bakomliggande orsakerna till den minskning
som kan skönjas, för att kunna försvara ett starkt forskningsklimat i Stockholmsregionen och Sverige.
Slutsatser om regionalisering av högskole- och universitetsutbildning
•

Många företag är i hög grad beroende av svensk spetsforskning som är internationellt framstående.

•

Denna forskning finns i Stockholm-Mälardalen, främst vid Karolinska institutet,
Uppsala universitet och KTH.

•

Högkvalitativ forskning är beroende av lokal ”kritisk massa” för att vara livskraftig.

•

En regionalisering av utbildning och forskning kan medföra att forsknings
resurserna sprids på alltför många håll, vilket kan försämra Sveriges förmåga att
producera högkvalitativ forskning.

Rekommendationer:
•

Regionaliseringen av universitets- och högskoleutbildningen samt forskningen
måste ske på ett sådant sätt att inte resursfördelningen negativt påverkar forskningen vid de säten där Sverige idag är internationellt framstående.

FoU-resursernas produktivitet
Slutsatser om samverkan mellan akademi och näringsliv
•

Det förekommer i mångt dåligt rörlighet och svaga kopplingar mellan akademi
och näringsliv.

•

Det finns få incitament för kontakter mellan akademi och näringsliv på forskarnivå.

•

Den inom akademin utvecklade kompetensen leder inte till den innovation och
tillväxt som den skulle kunna göra.

Rekommendationer:
•

Industriforskningsinstitut har en viktig roll, speciellt för utvecklingen av mindre
och medelstora företag inom tillverknings- och verkstadsindustrin.

•

Inför ett meritvärde inom akademin för den tredje uppgiften för att uppmuntra
forskare att involvera sig i verksamheter utanför den akademiska världen.

•

Gör det möjligt att samutnyttja universitetens forskningsinfrastruktur genom
att förenkla för mindre och medelstora företag att använda sig av faciliteter vid
högskolor och universitet.

•

Inför företagsekonomiska moment inom ramen för forskarutbildningen.
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Stockholm Life Solna-Stockholm
Stockholm Science City Foundation/Vetenskapsstaden (SSCI) arbetar på uppdrag
av Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet samt Stockholms Stad,
Solna Stad och Stockholms län landsting med utvecklingen av Stockholm Life – ett
kraftcentrum för Life Science. I Life Science ingår branscherna läkemedel, bioteknologi, diagnostik och medicinteknik. Visionen är att skapa ett skandinaviskt centrum
och en katalysator för Life Science och att erbjuda en plats där näringsliv, akademi,
och hälso- och sjukvård kan mötas och samverka. Målet med satsningen är att stärka
Stockholm som Life-scienceregion både nationellt och internationellt och skapa
förutsättningar både för nyetableringar av företag samt att attrahera internationella
företag.
Enligt THE:s ranking år 2009 är Stockholm-Uppsalaregionen den ledande
regionen i Europa inom forskning och utbildning inom Life Science. I StockholmUppsalaregionen finns 576 företag med sammanlagt över 23 000 anställda. Omkring
60 procent av Life Scienceindustrin i Sverige finns i Stockholm-Uppsalaregionen.
Under 2010 genomförde SSCI en enkätundersökning bland 100 företag inom den
svenska Life Scienceindustrin. Det var vd:ar, affärsutvecklingschefer och FoU-chefer
som intervjuades.
SSCI: s slutsatser koncentreras till rubriken FoU-resursernas produktivitet och
handlar om bristande samverkan mellan företagen och kunderna d.v.s. sjukvården
och akademin:
•

Konkurrensen från utlandet ökar, vilket riskerar att resultera i att Sverige tappar
konkurrenskraft då svenska bolag köps upp och kompetensen flyr landet.

•

Drygt 40 procent av de tillfrågade anser att samverkan mellan Life Science
industrin, sjukvården och universiteten fungerar dåligt eller inte alls. Ingen av de
svarande anser att samverkan fungerar mycket väl. 45 procent svarar att det krävs
en ökad samverkan för att etablera Stockholm som en ledande region inom Life
Science globalt.

•

Bristen på samverkan utgör ett av hoten mot branschen och nästan hälften av
företagen riskerar att behöva lägga ned eller flytta utomlands om detta hot inte
kan stävjas.

•

39 procent av de tillfrågade anser att politikers ointresse och bristande fokus på
branschen är det största hotet mot Life Scienceindustrin. 41 procent svarar att
det krävs ett ökat engagemang från politiker för att etablera Stockholm som en
ledande region inom Life Science globalt.

•

Trots detta ser man en potential för branschen; förutsatt att man kommer tillrätta
med hoten anser 65 procent att Life Scienceindustrin har potential att växa och att
nya företag svenska företag kommer att startas. 22 procent svarar att svensk Life
Scienceindustri har potential att bli världsledande.

En kommentar till SSCI:s undersökning är att det återigen framförs kritik mot bristande samverkan mellan aktörerna i regionens innovationssystem. Från litteratur
genomgången går det att dra slutsatsen att den geografiska närheten till och samver-
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kan mellan företag, kunder, leverantörer och akademi inom en teknologiskt omogen
och växande bransch är av stor betydelse för företagens FoU-produktivitet och att
FoU-produktiviteten påverkar var framtida FoU-investeringar äger rum. Stora, kunskapsintensiva och branschdifferentierade regioner har de agglomerativa egenskaper
som behövs för att FoU-insatserna ska bli produktiva. Genomgången av två stora
undersökningar om företagens FoU i Stockholm-Mälardalen visar att det i början av
2000-talet ägde rum en minskning av FoU-investeringarna i Stockholmsregionen. I
nästa kapitel ska dessa uppgifter följas upp men det finns flera oberoende källor som
samfällt pekar på en dålig samverkan mellan företagen, akademin och andra organisationer i Stockholmsregionens innovationssystem.
SSCI anser att det är strukturen inom sjukvården som hindrar samverkan med
Life Scienceföretagen. Den politik som förs ger svaga incitament för vårdproducenterna att avsätta resurser för forskningssamverkan. Landstinget ser sjukvårdsbudgeten enbart som en kostnad. Den del av sjukvårdens resurser som avsätts för forskningssamverkan bör enligt SCCI snarare betraktas som en investering för framtiden.
Det saknas också en uthållighet i den förda politiken. Ett exempel som SSCI lyfter
fram är att i de satsningar som görs på vetenskapsparker i regionen tas marknadshyror ut för tidigt av små embryonala teknikföretag. Det borde finnas ett system
med hyressubventioner under de första åren i en vetenskapspark. Vidare anser SCCI
att det saknas funktionella inkubatorer i regionen. De som finns liknar mera traditionella företagshotell utan nödvändiga resurser för stödfunktioner och coaching.
Det brister även i samverkan mellan företagen och universiteten även om det under
senare år har skett förändringar i rätt riktning. Det som behövs är att flera universitet
som bedriver forskning och utbildning inom samma område slår ihop och koncentrerar sin verksamhet geografiskt så att det uppnås en kritisk massa.
SSCI:s undersökningsresultat från hösten 2010 får stöd i en debattartikel i
Dagens Nyheter i februari 201112. Artikeln är underskriven av elva cancerspecialister vid svenska universitet och åtta av dessa är verksamma vid universitetssjukhus i
Stockholmsregionen. I artikeln riktas kritik mot att landstingen inte ger sjukhusen
incitament att delta i samverkansprojekt med den kliniska cancerforskningen. Två
citat fångar in kritiken:
”Den kliniska forskningen handlar inte enbart om läkemedel utan
också om viktig utveckling av nya mät- och testmetoder, moderna
verktyg som säkerställer snabbare diagnos, effektivare strålbehandling med minimerad påverkan av andra vävnader än själva
tumören och nya möjligheter att screena för olika tumörformer,
alltså att genomföra hälsokontroller i stora befolkningsgrupper för
att upptäcka cancersjukdomar i ett tidigt skede”.

12 Stoppa nedrustningen av klinisk canceforskning. DN-debatt
2011-02-20.
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”Men livsviktig klinisk forskning går inte att bedriva i de sjukvårdsfabriker som blivit resultatet av landstingens hårda fokusering på
vårdproduktion. Läkare får inte avsätta tid för forskning vid sidan
av patientarbetet. Att ägna tid åt klinisk forskning kan för många
läkare snarast vara en nackdel eftersom det till stor del måste göras
utanför vanlig arbetstid och varken ger någon meritmässig eller
ekonomisk fördel. Läkemedelsindustrin tvingas därmed bort från
Sverige för att genomföra läkemedelsprövningar i andra länder”.

Mälardalsrådet – Stjärnbildning
Mälardalsrådet bedriver projektet ”Stjärnbildning” för att skapa en kunskapsplattform för en regional innovationspolitik i Stockholm-Mälarregionen. Den här förstudien är begränsad till att omfatta offentligt skriftligt material och på Mälardalsrådets
hemsida finns två dokument som är relevanta.
I dokumentet ”Forskning och innovation i Stockholm-Mälardalen – sammanfattning av kommande rapport” görs en bred genomgång av FoU-statistik på global,
nationell och regional nivå. Globalt visar sig den ledande forskningsnationen USA
tappa andelar av de årsverken inom företagssektorn som utförs av yrkeskategorin
”forskare”. Även en stark forskningsnation som Japan tappar andelar. Mellan 1999
och 2007 tappade USA andelar från 38,8 till 27,8 procent samtidigt som Japans
andelar minskar från 26,3 till 12,3 procent. EU-27 hade 1999 19 procent men andelen
var lägre 2007, 17,2 procent. Den stora uppgången svarar Övriga Ostasien för med
Kina i spetsen med en ökning från 10,4 procent 1999 till 30,5 procent 2007. Sveriges
andel av världens FoU var mindre än en procent 2007 och trenden är en minskande
global andel för såväl Sverige som för Mälardalen.
Genomgången visar även att i löpande priser har företagens FoU-utgifter i
Mälardalslänen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland) i
genomsnitt per år mellan 1997 och 2001 och 2003 och 2007 ökat med två miljarder
kronor samtidigt som ökningen i hela riket var 14 miljarder. Följden har blivit att
Mälardalens andel av företagens FoU-utgifter i riket har minskat från ett genomsnitt
per år mellan 1997 och 2001 45,2 procent till ett genomsnitt på 39,4 procent för åren
2003-2007. Stockholms län svarar i princip för hela denna minskning då länets
genomsnittliga årliga andel för perioden 1997–2001 var 37,9 och att denna andel
minskade till 32,6 procent i årligt genomsnitt mellan 2003 och 2007.
Som en kommentar till denna statistik framhölls i RTK-rapporten ”Företagens
FoU i Stockholm-Mälarregionen” från 2006 att situationen är allvarlig om trenden av
minskade FoU-utgifter (som andel av utgifterna i Sverige och andelen av utgifterna
i förhållande i BRP) håller i sig. I den vetenskapliga litteraturen identifieras positiva
samband mellan FoU-utgifter (input) och nya kunskaper (output) i kunskapsproduktionsfunktionen och en signifikant positiv koppling mellan både inputvariabler
och outputvariabler och tillväxt i BRP per capita i Europas NUTS 2-regioner. Den
statistik som tagits fram inom projekt Stjärnbildning visar att Mälardalens och
Stockholmsregionens andel av Sverige FoU-utgifter har sjunkit även under perioden
2003–2007. Det finns stöd i den vetenskapliga litteraturen att tolka en minskad
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regional andel av företagens FoU-utgifter som en minskning av de komparativa fördelar regionen har när det gäller forskningsproduktiviteten. Att de relativt minskade
FoU-utgifterna från företagen i Stockholm-Mälardalen och framförallt Stockholms
län är ett allvarligt hot mot regionens fortsatta ekonomiska tillväxt går därför inte att
avfärda.
I en Power Point presentation under rubriken ”Omvärlden är 99 procent: Stockholm-Mälarregionen som FoU- och innovationsregion – en internationell utblick”
visas att Sverige toppar European Innovation Scoreboard 2009. Bland regionerna
i Europa kommer Stockholm på första plats i en ranking som är gjord 2006. Västsverige kommer på andra plats tätt efter Stockholm. I en ranking gjord av Centre for
International Competitiveness, World Knowledge Competitiveness Index 2008 kom
Stockholm på sjätte plats efter bland andra San José på första plats och Boston på
andra plats. Stockholm var den högst rankade Europeiska regionen. Bland länder
kom Sverige på en fjärde plats efter Schweiz, USA och Singapore.
I presentationen framhålls att en allt större del av de totala FoU-ansträngningarna
sker inom specialiserade internationella nätverk av både stora och små specialiserade företag och universitet. Utmaningen för regioner som vill vara framgångsrika
som FoU-regioner är att koncentrera FoU-insatserna till områden där regionen har
komparativa FoU-fördelar och att få detta globala system att fungera på bästa möjliga sätt. Begreppet multipolär kunskapsproduktion myntas och det hävdas att det
saknas strategier (nationellt och regionalt) för hur dessa nya förutsättningar bäst ska
utnyttjas.

Uppföljning av FoU-statistiken
De föregående avsnitten i kapitel fem har indikerat att Sverige och Stockholmsregionen har haft historiskt goda villkor för FoU och högteknologiska företag. Flera studier
pekar dock på att både Sverige och Stockholmsregionen sedan i början 2000-talet har
tappat attraktionskraft i jämförelse med andra länder och regioner (både nationellt
och internationellt). Statistiken som dessa slutsatser har byggt på har horisontår runt
mitten av 2000-talet. En viktig uppgift i denna studie är att så långt det är möjligt
följa upp FoU-statistiken för att kunna ta ställning om den försvagning som kan
konstateras för decenniets första hälft var en tillfällig svacka eller om trenden har
hållit i sig. Om trenden har hållit i sig går det inte av avfärda den oro som uttrycks i de
tidigare genomförda undersökningarna.
WSP Analys & Strategi genomförde 2008 på uppdrag NUTEK (Tillväxtverket) en
analys av vilka faktorer som påverkar produktionen av nya kunskaper (patentansökningar) i Sveriges 72 FA-regioner (se fotnot 1). Den analyserade perioden var 19982004. Resultatet visas i Figur 5. FA Stockholm ligger i den första decilen bland de 72
regionerna för fem av de sex variablerna som var signifikanta. Det var bara för variabeln branschbredd som Stockholmsregionen inte låg bland de sju bästa regionerna.
En extremt stor bank- och finanssektor drar ner regionens ranking. I övrigt har
Stockholmsregionen i ett nationellt perspektiv mycket goda villkor för produktion av
nya kunskaper. Eftersom analysen utgår från den kunskapsproduktionsfunktion som
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presenteras tidigare i kapitel fem återspeglar de förklarande variablerna faktorer som
är kopplade till agglomerativa fördelar (branschbredd, sysselsättningstäthet och regionstorlek (antal invånare)), kunskapstockens storlek (andelen med lång högskoleutbildning >3 år av alla sysselsatta i näringslivet) samt insatta resurser i FoU (andel
FoU-årsverken i privat näringsliv).
(Y) Patent ans
10
9
8
7

(+) Täthet

(+) Regionstorlek

6
5

FA Stockholm
FA Göteborg
FA Malmö
Medianregionen

4
3
2
1
0

(+) Andel forskarutb

(+) Branschbredd ind

(+) Andel lång högsk

(+) FoU-priv

Figur 5. Faktorer som förklarar regionala skillnader i patentansökningar 1998–2004 i svenska
FA-regioner

WSP:s analys bekräftar att läget var bra i början 2000-talet. När det gäller förändringen över tid bekräftar uppföljningen av FoU-statistiken att den minskning av
företagens FoU-utgifter som ägde rum under första hälften av 2000-talet inte var en
tillfällig svacka. Även för den andra delen (2005–2009) har andelen trendmässigt
sjunkit dock med en utplaning mellan 2007 och 2009 (Figur 6).
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Figur 6. Företagens FoU-utgifter i Sverige i procent av BNP 1999–2009
Källa: SCB
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När det gäller företagens utlagda FoU-utgifter i löpande priser har ett allt högre belopp lagts ut på externa konsulter (den nedre kurvan i Figur 7) mellan 2001 och 2007
för att sedan minska mellan 2007 och 2009. Även när utlagda uppdrag inom koncerner räknas med har en trendmässig ökning ägt rum mellan 1999 och 2009. Detta
indikerar att företagens forskning blir allt mer beroende samverkan mellan externa
aktörer. Figur 8 visar att företagen lägger en allt mindre andel av FoU-utgifterna på
framtagning av nya produkter och processer och använder en ökande andel till att
förbättra existerande produkter och processer. Detta kan vid en första anblick tolkas
som negativt men det behöver inte vara en nackdel om FoU-produktiviteten i arbetet
med att ta fram nya produkter och processer ökar. Då kan det finnas skäl att lägga en
större vikt vid att tillsammans med kunder och leverantörer att göra effektiva anpassningar.
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Figur 7. Företagens utlagda FoU-utgifter i löpande priser (miljoner kronor) totalt och exklusive uppdrag inom den egna koncernen 1999–2009
Källa:SCB

1999

Framtagning av nya
produkter och processer

2001

Förbättring av existerande
produkter och processer

2003

Allmän
kunskapsuppbyggnad

2005
2007
2009
0

20

40

60

80

100 procent

Figur 8. Företagens fördelning av FoU-utgifterna 1999–2009
Källa: SCB

En oroande observation som gjorts i tidigare studier av Företagens FoU i Stockholmsregionen är att en allt mindre del av företagens FoU-utgifter förläggs till regionen.
Det finns nu data fram till och med 2009 och det gör att det går att få en bättre bild av
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utvecklingen. För Stockholm och Uppsala län tillsammans, (Figur 9), är andelen lägre
för åren 2005, 2007 och 2009 jämfört med åren 1997, 1999 och 2001. Det verkar vara
en trendmässig utveckling att Stockholm/Uppsala får en minskande andel av företagens FoU-utgifter. Samma trend gäller för Västra Götalands län. Det är Skåne län
som får en allt större andel av företagens FoU-utgifter. Trenden är stigande över hela
perioden 2003–2009. För Östergötlands län liksom övriga regioner ökar andelen av
företagens FoU-andelar för samtliga mätpunkter mellan 2005 och 2009.
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Figur 9. Företagens FoU-utgifter efter län 1997–2009
Källa: SCB

Även mätt som andel av BRP var FoU-utgifterna lägre i Stockholm och Uppsala län
tillsammans för åren 2003, 2005 och 2007 jämfört med åren 1997, 1999 och 2001.
Västra Götaland har också haft minskande FoU-utgifter i företagen mellan 2003 och
2007 i relation till BRP. I Skåne län och Östergötlands län företagens FoU-utgifter i
förhållande till BRP ökat trendmässigt över hela perioden 1997–2007.
En tolkning av dessa data kan vara att både Stockholmsregionen och Västra Götalandsregionen på ett mera uttalat sätt än Skåneregionen och Östergötlands län under
senare delen av 2000-talet har påverkats av de neddragningar av forskningsvolymerna som har ägt rum i produktgrupperna telekom, transportmedel och läkemedel.
Den senaste statistiken fram till och med 2007 bekräftar en trendmässig minskning
av företagens FoU-utgifter i dessa produktgrupper och både Stockholmsregionen och
Västra götalandsregionen har en relativt stor andel av BRP i dessa produktgrupper.
Detta indikerar att Stockholmsregionen och Västra götalandsregionen ligger före de
övriga regionerna i en strukturomvandling inom FoU-sektorn och att delvis nya produktgrupper och branscher växer fram. I den mån som de nya produktgrupperna och
branscherna drar nytta av den stora kunskapsstock som finns i de två regionerna är
förutsättningarna stora för att FoU-andelarna kan öka på sikt. I Stockholmsregionen
finns flera områden som kan dra nytta av den existerande kunskapsstocken.
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Figur 10. Företagens FoU-utgifter i andel av länens BRP 1997–2007
Källa: SCB

Den minskade andelen av insatta FoU-resurser i Stockholmsregionen tycks vara
koncentrerad till företagssektorn. Som Figur 11 visar har länets andel av universitetetens FoU-årsverken minskat något mellan 2005 och 2009 vilket ger ett visst stöd för
uppfattningen att FoU-resurserna i regionen har fortsatt att tunnats ut. Men minskningen har inte varit av samma omfattning den minskade andelen av företagens
FoU-utgifter. Mellan 2007 och 2009 har Stockholms läns andel ökat och låg 2009 på
en högre andel än 2005.
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Figur 11. Universitetens FoU-årsverken fördelade efter län 2005–2009
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En kommentar till diskussionen om huruvida de universitetens FoU-resurser har
tunnats ut över tiden är att det finns ett visst stöd för detta. Men Mälardalsrådets
projekt Stjärnbildning och SSCI pekar sannolikt ut en viktigare mekanism; regionens
FoU-resurser är inte tillräckligt koncentrerade till de forskningsområden där forskningen i regionen är av spetskaraktär och där det finns en geografisk koncentration av
FoU-intensiva företag som är redo att omvandla de akademiska kunskaperna till nya
produkter och processer. I denna problembeskrivning bör även den upprepade kritiken mot bristen på samverkan mellan akademi och företag i FoU-arbetet tas på allvar.
Med andra ord, de yttre förutsättningarna för spetsforskning och kommersialisering
finns i Stockholmsregionen. Bristerna ligger i inre förhållanden d.v.s. i det regionala
innovationssystemets förmåga att koncentrera forskningen till rätt områden och att
etablera de regionala, nationella och internationella länkar som gör FoU-resurserna
produktiva. Både SSCI och Stjärnbildning är inne på denna problembeskrivning och
fördelen med den är att det är de regionala aktörerna själva som kan påverka utfallet
av processen. Även OECD har en i en genomgång av Stockholmsregionens tillväxtförutsättningar dragit liknande slutsatser.

En internationell utblick
Stockholmsregionen med sina omkring två miljoner invånare är ingen stor region i
global jämförelse. Trots att regionen är relativt liten i detta perspektiv är den stor i
Sverige och de agglomerativa fördelarna i regionen har utnyttjats väl. Regionplanekontoret i Stockholm har sammanställt ett stort antal undersökningar i vilka regioner
i världen har rankats efter olika variabler som långsiktigt påverkar konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten. I detta kapitel sammanfattas de mest relevanta
rankingarna för denna analys och presenteras i två avsnitt; rankingar som visar den
globala konkurrenskraften och rankingar som visar innovationsförmågan. Beroende
på svårigheterna att få fram jämförbara data för flera hundra regioner i ett stort antal
länder varierar regionindelningen och tidsperioderna i de olika rankingarna. Men det
handlar för det mesta om strukturer som förändras långsamt så resultaten är informativa trots dessa brister.

Stockholmsregionen har hög global konkurrenskraft
I World Knowledge Competitiveness index 2008 rankas Stockholm på sjätte plats av
145 regioner i världen. Stockholm är den högst rankade regionen utanför USA. Mellan
2005 och 2008 har Stockholm avancerat två placeringar. Undersökningen baseras
på ett stort antal indikatorer. Bland de viktigaste är FoU-utgifter, andel sysselsatta
i bioteknologiska företag och företag i läkemedels- och kemibranschen och andel
högutbildade i befolkningen.
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World Knowledge Competitiveness Index 2008 (Top Ten Regions)
Rank

Region

Score 2008

2005 Rank

Change in Rank

1

San Jose–Sunnyvale–Santa Clara, US

248,3

1

0

2

Boston–Cambridge–Quincy, US

175,3

2

0

3

Hartford, US

175,1

4

1

4

Bridgeport–Stamford–Norwalk, US

174,7

–

–

5

San Fransisco–Oakland–Fremont, US

160,8

3

-2

6

Stockholm, Sweden

151,8

8

2

7

Seattle–Tacoma–Bellevue, US

151,3

5

-2

8

Providence– Fall River–Warwick, US

147,1

–

–

9

Tokyo, Japan

147,0

22

13

10

San Diego–Carlsbad–San Marcos, US

146,1

7

-3

Remark: Of the 145 regions contained in the index there are 63 representatives from North
America, 54 from Europe and 28 from Asia and Oceania. In comparison with the 2005 index,
another twenty regions have been added. Expected to be updated in 2010.
www.cforic.org/pages/wkci2008.php
Stockholm Report 2009

I The Regional European Competitiveness Index 2006–2007 kommer Stockholm
på fjärde plats. Mellan 2004 och 2005 åkte Stockholm ner två placeringar. Indexet
består av en sammanvägning av flera underindex och Stockholmsregionens största
tillgångar var: sysselsättningsgraden (1 plats), andelen sysselsatta i näringslivets FoUverksamheter (2), utgifter per invånare; i näringslivets FoU och högre utbildning (2),
sysselsättning i IT-sektorn (2), antal ankommande och avresande flygpassagerare per
1000 invånare (4), genomsnittlig bruttolön (5), sysselsättning i biotech (6), patent per
miljoner invånare (6) och sysselsättning i FoU med hög utbildningsnivå (8).
The Regional European Competitiveness Index 2006–07 (Top Ten Regions)
Rank

2005 Index score

2004 Rank

Change in Rank

1

Brussels, Belgium

Region

193,5

3

2

2

Helsinki, Finland

188,3

1

-1

3

Paris, France

185,2

4

1

4

Stockholm, Sweden

177,8

2

-2

5

Etelä-Suomi, Finland

175,4

28

23

6

Luxembourg

165,9

6

0

7

Prague, Czech Republic

165,7

–

–

8

Hamburg, Germany

163,5

7

-1

9

London, UK

162,6

8

-1

10

Bratislava, Slovakia

159,6

–

–

http://www.cforic.org/downloads.php
Stockholm Report 2009
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I Business Command Index 2008 rankas Stockholmsregionen på elfte plats när det
gäller ”Outstanding Business Command Centre”. Indexet visar hur de 2000 mest
framgångsrika företagen i världen rankar regioner efter vikten för lokalisering av
globala huvudkontor. I förhållande till sin storlek ligger Stockholm klart över vad som
kan förväntas.
Globalization and World Cities (GaWC)
Business Command Index (BCI) 2008
Rank
1

City
Tokyo

BCI
100,00

2

New York

70,94

3

London

68,49

4

Paris

53,96

5

Houston

25,47

6

Seoul

23,31

7

Chicago

21,44

8

Osaka

20,00

9

Beijing

19,42

10

Madrid

19,14

11

Stockholm

18,71

12

Los Angeles

18,13

13

Toronto

17,84

14

San José (Ca)

17,70

15

Washington

16,40

16

Hong Kong

16,26

17

Sydney

12,81

18

Dallas

12,66

19

Taipei

11,65

20

Melbourne

11,37

Source: Article published in Environment and Planning A, 41 (1) (2009), 7–12, The Way We Were:
Command and Control Centres in the Global Space-Economy on the Eve of the 2008 Geoeconomic Transition.
Remark: Business Command Index (BCI) is based upon the top 2000 firms in the world.
www.lboro.ac.uk/gawc/index.html
Stockholm Report 2009

Stockholmsregionen är en ledande kunskapsregion
En viktig orsak till att Stockholmsregionen rankas bland de mest attraktiva regionerna i världen för affärsverksamhet är att den är en av de ledande kunskapsregionerna.
En regions förmåga att producera nya kunskaper är en faktor som blivit alltmer uppmärksammad som tillväxtdrivande på lång sikt. Produktionen av nya kunskaper beskrivs i den vetenskapliga litteraturen som en funktion av mängden insatta resurser
i FoU-aktiviteter, produktiviteten i dessa FoU-aktiviteter, den historiskt uppbyggda
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kunskapsstockens storlek, samt i vilken takt och omfattning nya kunskaper sprids
mellan individer. Senare forskning har visat att FoU-resursernas produktivitet påverkas positivt ju tätare geografiskt befolkningen och sysselsättningen är lokaliserad
(agglomerativa fördelar) och desto rikhaltigare nätverkskopplingarna är mellan före
tag och universitet inom och mellan regioner. Detta för att ny kunskap sprids enligt
principen ”äpplena ramlar inte långt ifrån träden”. Volymen FoU-investeringar har
ett mycket starkt samband med produktionen av nya kunskaper (till exempel patent)
och volymen blir störst i en region när näringslivets investeringar sker i samverkan
med offentliga FoU-investeringar.
Nedan återges ett antal rankingar sorterade efter faktorerna i kunskapsproduktionsfunktionen. Presentationen börjar med outputrelaterade mått och fortsätter
med arbetskraftens kompetens, insatta FoU-resurser och kunskapsstockens storlek.
I European Innovation Scoreboard 2006 intar Stockholmsregionen första plats
bland Europas regionen i ett index som väger samman ett stort antal input och outputvaribler i kunskapsproduktionsfunktionen. Västsverige (Göteborg) kommer på
andra plats och Östra Sverige kommer på plats tio. Bland länderna kommer Sverige
på första plats, strax före Finland, Danmark och Tyskland.
European Innovation Scoreboard 2006
Rank

City

Score

1

Stockholm

0,90

2

Västsverige (Gothenburg)

0,83

3

Oberbayern

0,79

4

Etelä-Suomi (Finland)

0,78

5

Karlsruhe

0,77

6

Stuttgart

0,77

7

Braunschweig

0,76

8

Sydsverige (Malmö)

0,76

9

Paris

0,75

10

Östra Mellansverige

0,74

11

Berlin

0,74

12

South East UK

0,72

13

Tübingen

0,72

14

Manner-Suomi

0,71

15

Prague

0,70

16

Darmstadt

0,69

17

Eastern (Cambridge)

0,69

18

Dresden

0,69

19

Köln

0,69

20

Noord-Brabant (Eindhoven)

0,68

www.proinno-europe.eu/doc/EIS2006_final.pdf
Stockholm Report 2009
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En vanlig outputvariabel är antalet patentansökningar som är klassade som högteknologiska hos den Europeiska patentmyndigheten (EPO). I en ranking från 2005
kommer Stockholm på nionde plats och Sydsverige (Malmö) kom på tredje plats.
High-Tech patent applications to the EPO by priority
year at the regional level, selections of regions
Rank
1

Country Region
DE

Oberbayern (Munich)

2003

2004

2005

308

273

196

2

NL

Noord-Brabant (Eindhoven)

361

546

179

3

NL

Sydsverige (Malmö)

210

239

158

4

SE

Pohjois-Suomi (Oulu)

206

226

151

5

SF

Etelä-Suomi (Helsinki)

258

300

148

6

DE

Mittelfranken (Nürnburg)

187

207

139

7

SF

Länsi-Suomi (Vaasa and Turku)

220

289

125

8

DE

Stuttgart

162

184

120

9

SE

Stockholm

178

237

119

10

FR

Bretagne (Rennes)

162

139

117

11

BE

Prov. Viaams Brabant (Leuven)

115

128

116

12

BE

Prov. Brabant Wallon (Nivelles)

56

122

111

13

DE

Oberpfalz (Regensburg)

165

215

105

14

BE

Prov. Antwerpen

92

124

103

15

UK

East Anglia (Cambridge)

176

162

102

16

DE

Karlsruhe

148

181

97

17

FR

Ile de France (Paris)

146

156

96

18

AT

Vienna

108

130

81

19

FR

Rhône-Alpes (Lyon)

108

94

79

20

DE

Hannover

129

142

77

Source: Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_
dad=portal&schema=PORTAL
Stockholm Report 2009

Kunskapstocken kan mätas på många sätt och universitetens forskning är en viktig
källa till ackumulering av kunskaper. Så sent som 2008 rankades Karolinska institutet (KI) som den nionde bäst presterande medicinska universitetet i världen, och
inom Life Sciences kom KI på 18 plats.
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Academic Ranking of World universities 2008 (ARWU)
”Top 100 world universities in Clinical Medicine and Pharmacy (MED)”
Country

Total score

Harvard Univ

USA

100

18

Univ California – San Fransisco

USA

84,1

16

Univ Washington – Seattle

USA

77,5

4

19

Johns Hopkins Univ

USA

73,6

5

7

Colombia Univ

USA

70,6

6

13

Univ Californa – Los Angeles

USA

67,5

7

39

Univ Texas Southwestern Med Center

USA

66

8

21

Univ Michigan – Ann Arbor

9

53

Karolinska Inst Stockholm

10

49

11

2
10

World Rank
in MED

ARWU
2007
Rank

1

1

2
3

12
13

Institution*

USA

64,6

Sweden

63,3

Univ Pittsburgh – Pittsburgh

USA

63,1

Stanford Univ

USA

61,5

Univ Oxford

USA

61,2

102–150 Mayo Clinic Coll Med

USA

60,9

UK

60,9

UK

59,5

14

25

Univ Coll London

15

33

Univ Minnesota – Twin Cities

76–107

66

Uppsala Univ

Sweden

Source: Shanghai Jiao Tong Univeristy
http://ed.sjtu.edu.cn/en/
Stockholm Report 2009

Den bild som tecknats ovan är en statisk bild där olika rankingar har förts samman.
Från de olika källorna och de olika måtten på kunskapsproduktion så blir slutsatsen
den samma: Stockholmsregionen hör till de mest attraktiva och centrala kunskapsregionerna i Världen och en av de absolut främsta i Europa när måtten är nivåer. En
delvis annan och mera oroande bild framträder när den internationella utblicken
beskriver dynamiken, d.v.s. i vilken utsträckning Stockholmsregionen har förmått att
anpassa sig till den allt hårdare internationella konkurrensen.
Det finns således moln på himlen. OECD genomförde 2006 en ”Territorial
Review” av Stockholmsregionens förutsättningar att vidareutveckla rollen som en
ledande kunskapsregion i Europa. Ett antal brister identifierades som om de inte undanröjs allvarligt kan hota Stockholmsregionens ledande roll som kunskapsregion.
Regionen står därför inför viktigare utmaningar och dessa behandlas i nästa avsnitt.

Stockholm Territorial Review (OECD)
OECD: s slutsatser kan sättas in en kontext av faktorer som påverkar de regionala
förutsättningar för kunskapsdriven tillväxt. I genomgången av den vetenskapliga
litteraturen har dessa faktorer beskrivits och i Figur 12 illustreras förutsättningarna i
en bild. Lite tillspetsat är OECD:s slutsatser att Stockholmsregionen håller på att växa
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ur sin kostym. De politiska processer som ska skaffa regionen en rymligare kostym
har inte förmått att ena sig om en politisk vision och strategi för ett mera utvecklat
regionalt samspel. Den storstadspolitik som finns på nationell nivå är i huvudsak inriktad på upprustning av bostadsområden. På nationell nivå behövs en vision och en
strategi utformas som tar ett bredare grepp på samspelet mellan regioner med olika
funktioner.
Denna vision och strategi bör koppla ihop de tre boxarna i Figur 12, den regionala
infrastrukturen som består av den fysiska infrastrukturen och då främst transportinfrastrukturen och bostadsbyggandet, kunskapsinfrastrukturen som omfattar
länkarna mellan regionens spetsforskning och de högteknologiska verksamheterna i
regionen, både högteknologisk industri och kunskapsintensiva tjänster och det soci
ala kapitalet d.v.s. det förtroende som krävs för att politiskt kunna skapa långsiktig
enighet om hur regionen ska byggas ut. Denna ”hårda” regionala infrastruktur utgör
en arena för de processer som leder till att regionen blir ett växthus av global rang
för de kreativa processer i vilka nya kunskaper växer fram. Sådana processer gror
i väl fungerande och dynamiska regionala innovationssystem. Det handlar om att
utveckla länkar i vilka nya kunskaper omvandlas till kommersialiserbara varor och
tjänster (innovationer) och att insatserna koncentreras till de områden där regionen
har komparativa fördelar både i spetsforskningsmiljöer och i företag som kan avropa
den kunskap som växer fram i forskningsmiljöerna. Dessutom spelar faktorer som
höjer livskvaliteten in som attraktorer på var någonstans kreativa människor vill bo. I
bred mening kan dessa faktorer sorteras in i boxen regionala naturresurser.
För att Stockholmsregionen ska utveckla rollen som en ledande kunskapsregion
måste samspelet mellan den regionala infrastrukturen, regionala innovationssystemet och naturresurserna leda till det som Joseph Schumpeter kallade för ”kreativ
förstörelse” d.v.s. att ett ständigt inflöde av personer med nya idéer, kompetenser och
kapital skapar nya varor och tjänster som är bättre och billigare än de gamla. De nya
mera produktiva teknologierna måste hela tiden tillåtas att tränga ut de gamla mindre produktiva teknologierna. Sådana processer skapar alltid spänningar och dynamik i de etablerade systemen. Dessa spänningar måste hanteras politiskt genom att
skapa broar mellan de nedgående och uppåtgående branscherna och de nedåtgående
och uppåtgående företagen inom branscherna. Regioner med en stor andel befolkning med hög utbildningsnivå, ett högteknologiskt näringsliv och som är tillräckligt
stora och befolkningsmässigt täta har större yttre förutsättningar att hantera dessa
spänningar. I sådana regioner är det lättare för människor att till små uppoffringar
röra sig mellan olika företag, branscher och regiondelar. Men den politiska nivån
måste skapa regelverk och lagar (institutioner) som ger människor incitament att
utnyttja de yttre regionala förutsättningarna.
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Inflöde av
personer,
kompetens
och kapital

Regiona
infrastruktur
· Fysisk
· Kunskaper
· Social kapital

Regional
innovationssystem
· Innovationer
· Entreprenörskap
· Nätverk och kluster

Utflöde
av nya
produkter,
tjänster

Regionala
naturresurser
· Fysiska
· Klimat
· “natur”

Regelverk och lagstiftning,
statligt och överstatligt (EU)
Figur 12. Schema för analys av Stockholmsregionens utmaningar

Det är i detta perspektiv OECD: s slutsatser och rekommendationer ska ses. Det är
tre stora utmaningar som regionen står inför. Den första hänför sig till inflödet av
personer och kompetens som berikar de innovativa processerna i regionen. Bostadsbyggandet har inte anpassats till den stora inflyttningen till regionen och detta har
pressat upp bostadspriserna. Detta gör att inflödet av arbetskraft till regionen blir
mindre och eftersom innovationsprocesserna livnärs av ett inflöde av personer med
olika kunskaper så blir innovationstakten långsammare. Innovationsprocesserna
kräver att tyst kunskap kan överföras mellan personer och därför kräver effektiva
innovationsprocesser att personer kan röra sig mellan regioner och inom regionen
till låga tidskostnader. Den inomregionala transportinfrastrukturen har inte byggts
ut i samma takt som befolkningen växt och de statliga investeringarna i regionens
transportinfrastruktur har varit lägre än vad befolkningsandelen motiverar. För att
Stockholmsregionen ska kunna utveckla rollen som en ledande kunskapsregion krävs
att flaskhalsarna i regionens transportinfrastruktur vidgas. OECD tar också upp att
Stockholmsregionen har uppenbara problem med att integrera utlandsfödda personer i arbetskraften och att detta bromsar den ekonomiska tillväxten.
Den andra utmaningen består i att uppdatera det regionala innovationssystemet
för att regionen ska kunna möta den ökade internationella konkurrensen. Historiskt
har kunskapsproduktionen ägt rum i stora företag som etablerades långt tillbaka
i tiden. AstraZeneca, Ericsson, Scania och ABB är exempel på sådana företag. Den
globala omvandlingen gör att Stockholmsregionen behöver nya tillväxtkällor för
sitt innovationssystem. Den svenska paradoxen som kännetecknas av stora investeringar i FoU i stora företag men i förhållande till investeringsnivån liten effekt på den
ekonomiska tillväxten på lång sikt. OECD pekar på en orsak till den svenska paradoxen. Det universitetsdominerade svenska forskningssystemet har gett ett gott stöd
till innovationer inom stora FoU-intensiva företag, men har lyckats mindre bra med
att stödja innovationer genom nystartade företag, små och medelstora företag eller
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inom de avancerade tjänstesektorerna och inom den offentliga sektorn. Därför är en
utmaning att bättre integrera små och medelstora företag i samarbetsmekanismerna
mellan forskningsinstitutioner, den privata sektorn och den offentliga sektorn.
Den tredje utmaningen är kopplad till den nedre pilen i Figur 12. Det behövs en
reformering av det politiska systemet för att Stockholmsregionen ska kunna kläs i
en större kostym. För att bibehålla och förstärka Stockholmsregionens konkurrenskraft krävs en bättre samordning av åtgärder och en långsiktigt övergripande strategi
för regional utveckling. Utarbetandet av en allsidigt regional utvecklingsstrategi
motiverar en anpassning av styrelseformerna. Den nuvarande förvaltningsstrukturen
i Stockholmsregionen är dåligt anpassad till de uppgifter och utmaningar den står inför. Flera av de åtgärder som krävs för att regionens kostym ska bli rymligare kräver
samordnade insatser på regional nivå. Men den regionala nivån Sverige är betydligt
svagare än staten och kommunerna. Det krävs därför en reformering av förvaltningsstrukturen genom att den regionala nivån stärks på så sätt som har gjorts i Skåne och
Västra Götaland. Ett sätt att göra detta är slå ihop Stockholms län och Uppsala län.
Denna möjlighet har diskuterats i Ansvarskommittén. Mälardalsrådet skulle kunna
förstärkas för att bättre samordna resurserna i Mälardalen. Mälardalsrådet skulle,
enligt OECD, kunna ges funktionen av en lättare storstadsförvaltning med ansvar för
att samordna offentlig infrastruktur i hela regionen.

Uppföljning Stockholm Territorial Review
Sedan OECD presenterade sin granskning av Stockholmsregionen 2006 har en uppföljning av dess mest centrala iakttagelser gjorts på initiativ av Regionplanenämnden,
Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm och Tillväxtverket, i samarbete med
Näringsdepartementet. Syftet med uppföljningen, som presenterades 2009, är att
bidra till en fortsatt diskussion om hur Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft kan stärkas och visa på viktiga steg som tagits i regionen sedan 2006.
I OECDstudien framkom, som nämnt ovan, att Stockholm enligt flera indikatorer
rankas bland de främsta storstadsregionerna i världen vad gäller innovationskapacitet och konkurrenskraft. Men denna position ska inte tas för given. I uppföljningen
konstateras att det fortfarande finns många faktorer att ombesörja i regionen, men att
det även hänt en hel del sedan 2006.
Mycket har gjorts under perioden för att förbättra möjligheterna till ett konkurrenskraftigt näringsliv. Trots detta bedöms de flesta av OECD:s rekommendationer
kopplade till näringsliv, innovationer och regional tillväxt som fortsatt relevanta.
Kritiken från OECD om att den växande tjänstesektorn bättre behöver avspeglas i
den svenska innovationspolitiken kvarstår – även om det finns exempel på positiva
insatser som stärker tjänsteekonomin. Det behövs emellertid fler insatser för att stimulera växande företag och öka antalet små och medelstora företag inom regionens
starka branscher. Uppföljningen pekar på vikten av innovationsstödjande åtgärder
riktade mot den växande tjänstesektorn och att dessa insatser måste anpassas efter
tjänstesektorns behov.
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Storstadsregionernas betydelse för Sverige är stor och kommer förmodligen att öka.
Stockholmsregionen har goda förutsättningar att vara motor för hela landet. Däremot
finns ingen tillväxtinriktad storstadspolitik i Sverige vilket är en nackdel för regionens
utveckling och konkurrenskraft.
Uppföljningen konstaterar även att regionen inte i någon ökad utsträckning ser
ökad mångfald som en tillgång. Man kan heller inte se att det skulle ha gjorts några
insatser för att förbättra attityder gentemot utlandsfödda, ej heller har det genomförts riktade insatser för att motverka diskriminering. Detta var något OECD förespråkade i utvärderingen.
Som lagts märke till ovan är bostadsbristen i Stockholms län allvarlig och OECD
gav som rekommendation 2006 att bostadsbyggandet i regionen måste öka. Bostadsbristen i regionen är emellertid fortsatt stor vilket hämmar regionens utveckling. I
uppföljningen konstateras bl.a. att det är viktigt att hålla en hög och jämn nivå på bostadsbyggandet, utveckla formerna för kommunal samverkan samt utveckla verktyg
för att motverka segregation.
OECD menar att transportsystemets kapacitet inte har utvecklats i takt med vare
sig befolkningsökning eller ekonomi. Investeringarna i transportinfrastrukturen
har legat och ligger kvar på en låg nivå. Tillgänglighets- och trängselproblemen bör
angripas mer effektivt än vad idag är fallet. När det gäller offentlig-privat samverkan
(OPS) har ingen större utveckling skett under den givna perioden. Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft vid årsskiftet kan dock komma att öka samarbetet mellan offentlig och privat sektor på transportområdet, vilket ligger i linje med OECD:s
rekommendationer.

Stockholmsregionen tappar kraft från en hög nivå13
Som ett komplement till den bild som ges ovan, där andra rapporter och publikationer är källor, har WSP tagit fram ett statistiskt underlag med SCB och Eurostat
som källor. I ett internationellt perspektiv är det mycket som talar för Sverige, med
avseende på villkor för excellent forskning. Svenska aktörer har lyckats bra i EUs
ramprogram för forskning och utveckling, FP6, och var det åttonde mest kontrakterade landet, med 4.1 procent av medlen. FP7 är det nuvarande ramprogrammet och
pågår fram till och med 2013. Trots att Sverige är ett befolkningsmässigt sett litet land
har vi mycket att erbjuda andra länder i fråga om forskningsinfrastruktur, institutionella ramverk och kompetens och svenska aktörer är uppskattade samarbetspartners
i europeiska samverkansprojekt. Sverige är ett av de länder i EU som satsar mest på
forskning, bara Finland satsar mer än vad vi gör – sett till FoU-investeringar som andel av BNP (FoU-intensitet). I reella tal satsar givetvis stora, forskningstunga länder
såsom Tyskland, Storbritannien och Frankrike större summor än Sverige. Trots att
Sverige ligger långt fram vad gäller FoU-intensitet har vi de senaste åren försämrat
vår position. För 10 år sedan låg Sverige i topp i världen vad gällde FoU-investeringar,

13 Detta avsnitt bygger på analys av data som samlats in av
författarna.
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nu, tio år senare har Finland passerat och Japan ligger hack i häl. Jämförbara länder
i Europa ser en positiv trend och ökar sina andelar, medan Sverige uppvisar motsatt
trend, vilket figuren nedan visar. I det kunskapssamhälle vi lever i är det av oerhört
stor vikt att hänga med i den globala konkurrensen om kompetens och kunskap och
Sverige har inte råd att halka efter i utvecklingen.
Förändring i FoU-intensitet
(FoU-Investering som andel av BNP, fritt urval länder)
4,5
4
European Union 15

3,5

Finland
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Sweden
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Denmark
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Figur 13. Förändring i FoU-intensitet
Källa: Eurostat

Givetvis finns stora regionala skillnader vad gäller FoU-intensitet, både inom Sverige
men även inom EU. Figuren nedan visar förändring av FoU-intensitet för de 15 mest
forskningsintensiva regionerna i EU. Av dessa 15 regioner är fyra svenska, vilket är
ett gott resultat. Bara Tyskland har fler enskilda regioner med bland de mest FoUintensiva regionerna i EU. Två tydliga mönster kan utläsas i figuren. Dels att de
främsta regionerna är värd åt forskningsintensiva universitet. Dels att majoriteten
av regionerna har en högre FoU-intensitet 2007 än vad de hade 2005. Det senare är
dock inte fallet för de svenska regionerna som finns med i diagrammet, med undantag
av Sydsverige. Att universitet är en viktig faktor för en regions möjlighet att utöva
forskning är inte något nytt eller oävet påstående. I universitetsstäder- eller regioner
finns ofta en större kompetens- och kunskapsbas än i regioner som saknar universitet. Den forskning som bedrivs i företag sker även den ofta geografiskt nära ett viktigt
universitet.

Villkor för forskning i Stockholmsregionen 73

Förändring FoU-intensitet NUTS 2
(EUs 15 mest FoU-intensiva regioner 2007,
FoU-investeringar som andel av BNP)
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Figur 14. Förändring FoU-intensitet NUTS 2
Källa: Eurostat

Sydsverige i dagsläget den region i Sverige som är mest FoU-intensiv och har sedan
2003 uppvisat en klar förbättring och passerat både Stockholm och Västsverige.
Västsverige uppvisar störst nedgång, men även Stockholmsregionen har minskad
FoU-intensitet i jämförelse med 2003.
Förändring i FoU-intensitet i Sverige
(FoU-investeringar som andel av BNL, medelvärde Sverige 3,6)
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Figur 15. Förändring FoU-intensitet Sverige
Källa: Eurostat

Som vi nämner på fler ställen i rapporten kan det konstateras att globaliseringen
inneburit en ekonomisk strukturomvandling. De expanderande ekonomierna, såsom
Kina, Indien och Sydkorea, klättrar på den teknologiska trappan i rask takt vilket
medför att fler har möjlighet att skaffa sig en utbildning, även akademisk utbildning.
Det är inte längre de rika länderna i västvärlden som har många invånare med högre
utbildning, tvärtom har både Kina och Indien fördubblat sina andelar av världens
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akademiker på bara 20 år (1980–2000). I takt med denna utveckling väljer allt fler
multinationella företag att lokalisera även sina forsknings- och utvecklingsaktiviteter
i de framväxande ekonomierna i Asien, Östeuropa och Latinamerika14. Detta betyder
att vi måste se upp med länder som både har låga arbetskostnader, hög produktivitet och bedriver FoU-aktiviteter. Det blir tydligt att vi måste fortsätta investera i
kunskap, kompetens, teknik, anläggningar, testbäddar och mjukvara. Stockholm är
den region i Europa som har näst störst andel anställda inom hight-tech branscher/
kunskapsintensiva branscher. Storbritannien har flera regioner med en hög andel
anställda inom denna bransch, vilket kan bero på t.ex. en regional specialisering, en
hög koncentration av kunskapsintensiva branscher och klustersatsningar. Ser man
till den utveckling som skett mellan 2001 och 2007 ser man dock att Stockholm minskat sin andel av anställda inom dessa branscher, från 11 procent till 9 procent, vilket
figuren nedan visar.
Anställda i high-tech branscher inkl. kunskapsintensiva branscher
(10 främsta regionerna, andel av samtliga anställda)
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Figur 16. Anställda i high-tech branscher NUTS 2
Källa: Eurostat

Sammanfattning
Kapitel fem utgörs av en genomgång av en rad rapporter som på olika sätt belyser
villkor för forskning i Stockholmsregionen, främst med avseende på produktivitet,
FoU-resurser och humankapital.
De slutsatser som dras i de rapporter som gåtts igenom kan grovt brytas ner till i
huvudsak fyra punkter; Stockholmsregionens historiskt sett goda villkor; transportinfrastrukturens och bostadsmarknadens betydelse och samtidigt dess brister; fragmenterade och illa samordnade FoU-resurser; det regionala innovationssystemets
funktionssätt och förbättringspotential.
14 Agenda för Sverige, Jan Edling 2010
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Flera av rapporterna understryker att den globala konkurrensen ökar och ser en risk
med en eventuell utlokalisering av kunskapskapital. Det framförs från flera håll kritik
mot bristen på samverkan inom det regionala innovationssystemet. Företagens FoU
har minskat det senaste decenniet vilket förklaras delvis av en minskning av FoU-utgifter inom telekomsektorn. Stockholmsregionen har påverkats hårt av denna minskning då telekomsektorn är stor i regionen. Ett stort antal rankingar av Stockholmsregionen visar på att regionens statiska läge är gott och i en internationell jämförelse
faller regionen väl ut. En generell slutsats, både från rapporterna och från FoU-statistiken, är dock att Stockholmsregionen tappar i konkurrenskraft som kunskapsregion.
Regionens försvagning tycks vara en trend snarare än en tillfällig svacka.
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företagens verksamhet är kopplad till produktionen av nya kunskaper blir
viktigare i takt med den ökade internationaliseringen. Hur är villkoren
för forskning idag och hur kan man förbättra villkoren för forskning hos
tjänsteföretag och internationellt ledande forskningsaktörer? Hur står sig
Stockholmsregionen i den internationella konkurrensen? Vilka hot och
utmaningar kan man skönja?
I denna förstudie undersöks förutsättningarna för att bedriva forsk
ning i Stockholmsregionen. Förstudien grundar sig på skriftliga doku
ment av två slag. En sammanställning har gjorts av vetenskaplig litteratur
om vilka faktorer som påverkar produktionen av nya kunskaper och hur
denna kunskapsproduktion är kopplad till ekonomisk tillväxt. Därutöver
har skriftliga dokument som belyser de faktiska förutsättningarna för att

Denna förstudie visar bl.a. att det finns en tydlig koppling mellan
volymen av avancerad forskning (spetsforskning) i en region och den
långsiktiga ekonomiska tillväxten. Långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt
ger ett större ekonomiskt utrymme att fördela mellan privat konsumtion,
sparande, investeringar och offentliga utgifter.

RTN 2010/303
ISSN 1654-885x

arbetsmaterial 1:2012

bedriva forskning i Stockholmsregionen ställts samman.
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