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Sammanfattning
Ett fyraårigt regeringsuppdrag
I d ecem ber 2011 fick Statistiska Centralbyrån (SCB) ett fyraårigt regerings uppd rag att förbättra innovationsstatistiken och ind ikatorer om innovation.
I uppd raget ingår att utveckla CIS (innovationsund ersökningen) och FoU und ersökningarna sam t statistik om and ra faktorer som kan påverka
innovation. SCB ska årligen avrapportera arbetet till regeringen. Denna
rapport är SCB:s and ra d elrapportering. Syftet m ed rapporten är att red o visa d et arbete som gjorts, görs och kom m er att göras inom ram en för
uppd raget. I februari 2016 ska uppd raget slutred ovisas.

Arbetet under 2013 och 2014
SCB har tillsatt en projektgrupp för att arbeta m ed uppd raget. Utöver sam arbete m ed VIN N OVA och Tillväxtanalys har SCB knutit en expertgrupp,
beståend e av forskare och analytiker, till projektet. Tillsam m ans m ed d em
har SCB analyserat statistiken om innovation och id entifierat ett antal
utvecklingsom råd en. Om råd ena hand lar om allt från statistisk m etodik och
tillgänglighet till att samla in ny d ata. En stor d el av SCB:s arbete utgår från
d essa utvecklingsom råd en.
Utöver d et arbete som pågår på SCB har VIN N OVA tillsam m ans m ed SCB
bett forskarna i expertgrup pen att lämna in ansökningar om m ed el för att
skapa und erlag för nya innovationsindikatorer inom d e id entifierade
utvecklingsom råd ena. VIN N OVA finansierar fyra av d essa projekt och SCB
kom m er att stöd ja åtm instone två av d em .

Statistikens utvecklingsområden
De mest betydelsefulla innovationerna behöver identifieras
Definitionen av innovation som använd s i innovationsundersökningen
fångar in sam tliga typer av innovation, inklusive m er eller m ind re obetyd liga innovationer. Det m ed för svårigheter att id entifiera d e innovationer
som är av störst betyd else. SCB har d ärför initierat ett projekt som kom m er
att belysa konsekvenserna av d en na bred a d efinition sam t ett projekt för att
utred a om d et är m öjligt att id entifiera d e m est betyd elsefulla innovatio nerna med hjälp av befintlig statistik.

Resultat av innovationsansträngningar – output – behöver
belysas bättre
Behovet av att kunna sam la in m er konkret d ata kring företagens output är
stort m en i d agsläget finns inga självklara m ått att fokusera på utö ver d e
som red an sam las in, till exem pel via innovationsund ersökningen. Vi
kom m er d ärför att und ersöka hur väl d e i d agsläget infångad e
outputm åtten står sig mot annan relevant d ata via projekt som VIN N OVA
finansierar. Utöver d et har SCB länkat organisationsnum m er till patent
tagna m ellan åren 2007 – 2011 och kom m er att publicera d enna d ata und er
2014.
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Spridning av innovation och kunskap
Vi har initierat projekt som belyser företagens kunskap sam t d eras förm åga
att ta em ot kunskap, utveckla eller sprid a d en. VIN N OVA finansierar ett
projekt m ed målsättning att föreslå indikatorer som kan belysa företags
innovationskapacitet. Om råd ena man tittar på är bland annat absorptions kapacitet,
innovationsförm åga,
innovationsrutiner
och
kunskapskom bination. SCB d elfinansierar ett projekt som tittar spridning
av kunskap m ellan företag via styrelsem ed verkan.

Tjänstesektorn och tjänsteproduktion
Innovationer inom tjänsteprod uktionen är i d agsläget relativt d åligt belysta
i statistiken. Vi har d ärför m ed hjälp av Alm ega bild at en referensgrupp
m ed ett d ussin forskare som arbetar m ed analyser av tjänsteprod uktion. De
kom m er att vara informatörer och råd givare till vårt eget arbete , som inriktas på att utveckla nya frågor i CIS.

Immateriella tillgångar
Om råd et im m ateriella tillgångar är m ycket brett. Att sam la in all relevant
d ata om im m ateriella tillgångar är inte m öjligt på kort sikt. SCB har und er
2013 kartlagt vilka im m ateriella tillgångar som SCB red an sam lar in respek tive inte samlar in. Und er 2014 kom m er vi att utred a om och eventuellt hur
SCB skulle kunna sam la in fler uppgifter om imm ateriella tillgångar regelbund et och vilka kostnad er d et skulle med föra. Vi sam arbetar m ed Tillväxtanalys kring arbetet m ed im m ateriella tillgångar och följer OECD:s
arbete inom om råd et.

Innovationer i den offentliga sektorn
Kunskapen om innovationer i d en offentliga sektorn är m ycket begränsad
till följd av att inga regelbund na und ersökningar görs. För närvarand e på går ett arbete inom OECD m ed d et långsiktiga m ålet att skapa ett gem en sam t ram verk för att m äta innovation i offentlig sektor. Arbetet har startat
m en något slutd atum är ännu inte fastslaget. SCB d eltar i d etta arbete och
har för avsikt att und er våren 2014 und ersöka innovationsverksam heten
inom sjukvård ssektorn genom en enkätund ersökning.

Tillgänglighet och urval
SCB arbetar ständ igt med att förbättra sina arbetsm etod er m ed syftet att
vara en värld sled and e statistikprod ucent. Detta regeringsuppd rag har gett
oss ännu bättre förutsättningar att ytterligare utveckla d en statistik som är
relaterad till innovation.
Vi ser över hur vi kan d ra urvalen på ett bättre sätt för att sam la in så relevant statistik som m öjligt. Vi arbetar även m ed att effektiv isera tillgången
till d ata.

Om SCB:s arbete
H alva uppd ragsperiod en har passerat. Und er d et första året fokuserad e vi
på att förstå problem atiken och på att ringa in d e om råd en som är m est
angelägna att utveckla. Und er d et and ra året har SCB, tillsam m ans m ed
VIN N OVA, Tillväxtanalys och flera led and e forskare inom om rådet
påbörjat arbetet m ed att konkret utveckla statistiken . Flera av d e påbörjad e
arbetena kom m er att slutföras under 2014, and ra under 2015. Till
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Till 2016 kom m er vi att presentera konkreta resultat inom flera om råd en
som m öjliggör förbättrad e beslutsund erlag. Exem pelvis kan näm nas en
m er effektiv process vid uppd ragshantering, m er sam ord nad e urval och
utvecklad e frågor i undersökningarna. Utöver detta ser vi d et som rim ligt
att presentera förslag på till exem pel nya und ersökningar och/ eller
utvid gad e und ersökningar som kom m er att kräva extern finansiering om
d e ska genomföras regelbund et.
Vi har även stora förhoppningar på att d e forskare som VIN N OVA och
SCB finansierar kom m er att kom m a fram m ed flera nya och intressant a
ind ikatorer inom flera om råd en.
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Regeringens uppdrag till SCB
I d ecem ber 2011 fick Statistiska Centralbyrån (SCB) ett fyraårigt regeringsuppd rag att förbättra innovationsstatistiken och ind ikatorer för innovation.1 SCB ska årligen avrapportera arbetet till regeringen. Denna rapport är
SCB:s and ra d elrapportering. I februari 2016 ska uppd raget slutred ovisas. 2
I uppd raget anges tre huvud uppgifter, vilka SCB ska utveckla d ata om .
Dessa är:
 faktorer som påverkar innovation, d et vill säga olika typer av
innovationsaktiviteter
 vilka effekter innovationsaktiviteterna har, d et vill säga om d e resulterar
i innovationer
 effekter av innovation, bland annat på prod uktivitet.
Den första uppgiften hand lar om att utveckla d ata om aktiviteter som
påverkar innovation, ofta kallat innovationsaktiviteter eller input. Med
innovationsaktiviteter avser vi relevanta faktorer som påverkar skapandet
av innovationer som hum ankapital och im materiella tillgångar.
Den andra uppgiften hand lar om att utveckla data om effekter av innovationsaktiviteter. Dessa effekter brukar ofta kallas för ”output”. Output är
resultatet av d e olika aktiviteterna, i huvud sak innovationer av skild a slag.
Den tredje uppgiften hand lar om att utveckla statistiken för att beskriva
effekterna av innovation. Innovation är sällan ett m ål i sig utan snarare ett
m ed el för att öka prod u ktiviteten, öka lönsam heten eller nå större m arknad sand elar. I d agsläget finns vissa m ått m en d e ä r inte tillräckliga för att
närm are kunna belysa sam band en m ellan innovation och exem pelvis prod uktivitet på ett tillfred sställand e sätt.

Rapportens syfte
Denna rapport är SCB:s and ra d elrapportering till regeringen. Syftet m ed
rapporten är att red ovisa d et arbete som har gjorts, görs och kom m er att
göras inom ram en för uppd raget.
Ett annat viktigt syfte med rapporten är att tjäna som d iskussionsunderlag
kring kom m and e års arbete. Vad gäller arbetets inriktning und er återsto d en av tid en för regeringens u ppd rag är verksamheten i huvud sak inplanerad . Det finns d ock fortfarand e m öjlighet att kom plettera planen m ed ytter ligare, sm ärre uppgifter.

1

Uppd raget red ovisas i sin helhet i bilaga 1.
I d elrapport 1 d iskuterar vi mer ingåend e om uppd raget, teoribild ning och vi beskriver
även d en aktuella statisken. Rapporten kan läsas här:
http:/ / w w w .scb.se/ Gem ensam / _Dokum ent/ Utveckling -av-innovationsstatistiken.pd f
2
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Om innovationsstatistiken
N ågra centrala und ersökningar som fokuserar på innovationer och innova tionsaktiviteter är CIS (Community Innovation Survey) och FoU-und ersökningarna.
CIS, ofta kallad innovationsundersökningen, genom förs vartannat år i alla
EU-länd er. Und ersökningen omfattar företagens innovationsverksam heter.
Den senaste genomförda und ersökningen, CIS2012, avsåg förhålland en i
företagen för åren 2010–2012.
Det finns fem FoU-undersökningar: FoU inom företagssektorn, FoU inom
offentlig sektor, FoU inom universitet och högskolor, FoU inom d en privata
icke vinstd rivand e sektorn (PN P) och FoU inom internationella företag.
FoU-undersökningarna genom förs vartannat år i sam tliga EU -länd er.
Investeringar i im m ateriella tillgångar, till exem pel FoU, anses ofta vara en
av d e m est intressanta faktorerna bakom innovationer. Vissa im m ateriella
investeringar m äts i d ag, bland annat via FoU-und ersökningarna samt itinvesteringar och it-använd ning, i vilka olika aspekter på investeringar i
m jukvara und ersöks. Dock fångas inte sam tliga aspekter in.
Utvecklingen av antalet patent respektive antalet patentansökningar anses
ofta vara en intressant ind ikator på innovation , fram föra allt inom d e varu prod ucerand e d elarna av näringslivet. Patent- och registreringsverket
(PRV) har d atabaser som innehåller ansökningar om såväl patent - som
varum ärkesskyd d m en d et saknas d är uppgifter om organisationsnum m er.
Det finns em ellertid ingen regelbund en prod uktion av patentstatistik inom
SCB, till skillnad från vad som är fallet i t.ex. Finland och Danm ark. I d essa
länd er är patentstatistik för företag en årlig statistik prod ukt.
Ingen statistik över innovationer i någon del av d en offentliga sektorn
sam las in regelbund et av SCB.

Uppläggning av arbetet
Till uppd raget har SCB bild at en projektgrupp beståend e av personer från
SCB. En viktig d el av arbetet m ed uppd raget är att SCB själva analyserar
och utvecklar CIS- och FoU-und ersökningarna samt annan relevant
statistik i syftet att förbättra såväl innehåll i som tillgänglighet till d enna
statistik.
Enligt regeringens uppd rag ska SCB sam råd a m ed m ynd igheterna Tillväxtanalys och VIN N OVA. Dessa sam råd sker via en särskild styrgrupp , vars
uppgift är att stödja SCB i arbetet m ed uppd raget. Vi samarbetar även m ed
d essa m yndigheter i flera sakfrågor.
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SCB har även knutit två expertgrupper till projektet. Den ena expertgrup pen har bland annat fått i uppgift att tolka uppd raget, läm na synpunkter
på SCB:s arbete och prioriteringar inom ram en för uppd raget och ta fram
nya ind ikatorer för innovation.3 VIN N OVA har tillsam m ans m ed SCB bett
forskarna i d enna expertgrupp att läm na in ansökningar om att skapa
und erlag för nya innovationsind ikatorer. Inför ansökningarna hölls ett
m öte m ed inform ation och d iskussioner kring utvecklingsom råd en, som
tid igare id entifierats av expertgruppen och SCB, och m öjliga arbetsom rå d en. Av ansökningarna som inkom har VIN N OVA v alt att finansiera fyra
projekt m ed an SCB d elfinansierat ytterligare två projekt.
Den and ra expertgruppen har vi gett ett smalare fokus. Dess uppgift är att
stöd ja SCB i vårt arbete m ed innovationer inom tjänsteprod uktion.
Vi har också kontakter m ed OECD för att utbyta erfarenheter och få
d jupare kunskap om andra länd ers arbete inom om råd et.

3

Expertgruppen består av Pontus Braunerhjelm Entreprenörskapsforum , Magnus
H enrekson och Roger Svensson Institutet för N äringslivsforskning, Per Frank elius
Linköpings Universitet, H ans Lööf KTH , Charles Ed quist och Martin And ersson Circle,
Gustav Martinsson Institute for Financial Research, H åkan Alm N äringsd epartem entet, Lars
Bager-Sjögren Tillväxtanalys, Rolf N ilsson VIN N OVA, Jan And ersson och H ans Olof H agén
SCB.
Statistiska centralbyrån
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Innovationer är viktiga men svåra att mäta
I politikens fokus
Få ifrågasätter att innovation har en positiv påverkan på företagens pro d uktivitet och d ärm ed i förlängningen även på sam hällsekonom ins tillväxt
och ett land s välfärd snivå. Betyd elsen av innovation m ed för ett om fattande
politiskt intresse. Beslutsfattare vill skapa goda förutsättningar för företag
och and ra organisationer att bed riva fram gångsrika innovationsprocesser.
För att kunna göra d et behöver beslutsfattare veta vilka faktorer som
främ jar innovation. SCB:s uppd rag hand lar om att belysa innovationspro cessen m er ingåend e än vad som sker i d ag så att d et ska bli m öjligt att
bed riva en än m er effektiv innovationsfräm jand e politik.
Ett komplext område
Att mäta innovationer och hur d essa uppstår är en kom plex uppgift. Inte
nog m ed att orsakssam band en, d et vill säga hur innovationer kom m er till
stånd , inte är helt klarlagd a. Det sker d essutom en ständ ig föränd ring av
hur innovationer kom m er till stånd .
Organisation, p rod uktionsm etod er, prod uktionsresultaten (företagens
prod ukter, varor och tjänster) och m arknadsföring föränd ras kontinuerligt.
Detta m ed för att m etod erna för att statistiskt fånga d enna föränd erliga
verklighet också ständ igt behöver utvecklas. Innovationsprocesserna och
prod ukterna som genererad e ekonomiskt välstånd i går behöver inte göra
d et i d ag. Morgond agens välstånd bygger m ed stor sannolikhet på and ra
byggstenar än d agens.
På m ånga kom plexa om råd en är d et ofta inte m öjligt att d irekt fånga d et
m an vill kom m a åt, utan d et m åste fångas på ett ind irekt sätt.
Historiskt arv
Sam m antaget skapar d essa förutsättningar en m ycket stor utm aning för all
ekonom isk statistik och kanske i särskilt hög grad för d en statistik som ska
fånga innovationsskapand et. Många av d e statistiska verktyg som används
för att fånga d etta utvecklad es i slutet på 1980-talet och preciserad es i Oslom anualen år 1992. Den präglad es naturligt nog av sin tid och har en klar
koncentration på innovationer inom varuprod uktionen. Ännu tid igare skapad es system för att fånga företagens ansträngningar inom forskning och
utveckling. Där kod ifierad es m etod erna i Frascatim anualen red an år 1963.
Även om m anualen har uppd aterats vid flera tillfällen sed an d ess och
genom går en översyn und er 2013–2015, ligger fortsatt fokus på utvecklingsverksamhet för varu prod uktion.
Både det gamla och nya behövs
SCB fick uppd raget att utveckla statistiken om innovation för att d et ska bli
m öjligt för regering att kunna främja innovation sverksam heten m er
effektivt. Beslutsfattare av skilda slag behöver veta hur svenska företag står
sig i d etta hänseend e jäm fört m ed läget i and ra länd er. Det behövs också
kunskap om hur utvecklingen har sett ut över tid båd e i Sverige och i
jäm förelse m ed and ra länd er.
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För att kunna uppfylla dessa krav behöver m an i stor utsträckning fortsätta
att m äta på sam m a sätt som tid igare och på samm a sätt som i and ra länder.
Men d et innebär också att statistiken behöver utvecklas så m er ad ekvat
ind ata kan använd as i m od ellerna för att bland annat stud era orsakssam band . Utvecklingsarbetet bör också i så stor utsträckning som m öjligt
bed rivas i sam arbete m ed and ra länd er inom N ord en, Eurostat och OECD.
Detta förhind rar d ock inte att vi kan gå före och experim entera själva. Gör
inte vi och and ra länd er d et så har vi ganska svårt för att utveckla d e nya
gem ensam m a m etod erna.

Statistikens utvecklingsområden
SCB har tillsam m ans med d e två expertgrupper som vi har tillsatt belyst
och analyserat statistiken om innovation. I sam råd m ed d em har vi id entifierat ett antal utvecklingsom råd en. Det handlar om allt från statistisk
m etod ik och tillgänglighet till att samla in ny d ata.
Utvecklingsom råd ena går in i varan d ra och d et skulle vara m öjligt m ed
and ra ind elningar. Den ind elning vi har valt syftar till att und erlätta för
läsaren att få en översiktsbild av hur SCB ser på d essa problem och vilka
åtgärd er vi hitintills vid tagit inom respektive om råd e.
Eftersom m ätning av innovation är en relativt ny företeelse finns d et ut rym m e för m ånga förbättringar, i stort som i sm ått. SCB:s uppd rag sträcker
sig till februari 2016 och vi har därför fokuserat på åtgärd er som vi bed öm t
vara realistiska att ro i ham n inom d enn a tid sram .

Bred definition av innovation
Att d et finns olika synpunkter på hur begreppet innovation ska d efinieras
är allm änt känt. SCB har i olika sam m anhang följt d essa d iskussioner, både
nationellt och internationellt. Det råd er ingen tvekan om att det hade varit
enklare att m äta innovation om d et fanns en allmänt accepterad d efinition.
I d e EU-gem ensam m a innovationsundersökningarna använd s d efinitionen
i Oslo-manualen.
“A n innov at ion is the implementation of a new or significantly
improved product (good or service), or process, a new marketing
method, or a new organizational method in business practices,
4
workplace organization or external relations.”
Den uppenbara förd elen m ed en harm oniserad definition är m öjligheterna
till jäm förelse över tid och m ellan länd er. Av d efinitionen fram går att en
innovation kan vara allt m ellan en banbrytand e nyhet till en m ind re
föränd ring inom företaget. Kritiken mot denna definition handlar bland
annat om detta att d en är för bred och att alla typer av innovation, m er eller
m ind re obetyd liga, fångas in. Därm ed försvåras m öjligheten att skaffa sig
inform ation om bland annat d e innovationer som har störst betyd else.
Vi kom m er att lyfta fram d e kon sekvenser som d enna tämligen breda
d efinition m edför. H ur påverkas kun skapen om innovation och innovationsprocesser sam t vilka risker kan använd and et av d efinitionen innebära?

4

The Measurem ent of Scientific and Technological Activities, Proposed Guid elines for
Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD.
12
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Vi kom m er även att undersöka om d et är m öjligt att id entifiera d e innovationer som är m est betydelsefulla m ätt i sysselsättning och prod uktivitet.

Bättre mått på innovationsoutput
Resultaten av innovationsaktiviteterna, dvs. output, är svåra att m äta. Företagen själva har ofta stora svårigheter m ed att ringa in d et d e får ut av sina
innovationsaktiviteter. I d ag bygger SCB:s m ätningar av output på CIS där
företagen själva uppskattar sin output i form av att red ovisa olika typer av
innovation. Det stora problem et m ed d etta är att begreppet innovation är
ett positivt värd elad d at ord . Alla företag vill fram stå som innovativa. Risken är då att företagen överskattar sina innovativa aktiviteter och uppnådda
innovationer. Det kan finnas and ra m etod er, m en und ersökningen genom förs i m ånga jämförbara länd er och ger en hel d el inform ation som trots alla
begränsningar är av stort värd e.
Behovet av att kunna sam la in m er d ata kring företagens output är stort
m en i d agsläget finns inga självklara m ått att fokusera vårt arbete kring
eftersom forskningen ännu inte pekat ut vilka variabler som är relevanta.
Inom ram en för projektet kom m er vi d ärför att und ersöka hur väl d e i
d agsläget infångad e output-m åtten står sig m ot annan relevant d ata. Inom
OECD arbetar man också m ed att utveckla m ått på output och vi följer
d eras arbete.
Vi kom m er även att fortsätta utveckla patentstatistiken som ofta ses som en
ind ikator på output. Patentd ata har d ock begränsningar som proxy för att
m äta innovationer. Detta handlar främ st om att innovationer i sig inte är
patenterbara. Uppfinningen bakom en innovation kan d ärem ot vara paten terbar, m en långt ifrån alla patent resulterar i en färd ig prod ukt eller tjänst
som lanseras på marknad en. Anledningen till att något patenteras kan
också skilja sig åt från fall till fall. De flesta patentd atabaser innehåller
ingen inform ation om huruvid a patenten har kom m ersialiserats eller inte,
d et vill säga utm ynnat i innovation. Inom vissa sektorer och branscher är
patenteringsgrad en d essutom låg, något som kanske är som allra tyd ligast
inom tjänstesektorn och m jukvarubranschen. De absolut största förd elarna
m ed patent är att d e är observerbara, stand ar d iserad e, och att d e saknar
d en egenrapporteringsproblem atik som följer m ed självskattningsenkäter i
stil m ed CIS och FoU-und ersökningarna.

Bättre mätning av tjänster och tjänstesektorn
Und er d e senaste d ecennierna har näringslivet föränd ra ts från att huvud sakligen vara ett varuprod ucerand e system till att bli ett m er tjänsteprodu cerand e system . Denna föränd ring behöver återspeglas i d atainsam land et.
Det innebär att SCB system atiskt behöver sam la in ny inform ation om företagens tjänsteprod uktion.

Från materiellt till immateriellt
Und er m ånga år har fokus varit på företagens materiella tillgångar. Investeringar i im m ateriella tillgångar har tid igare ofta ansetts vara en kostnad ,
inte en tillgång, för företagen. Detta synsätt har änd rats rad ikalt under
senare år. I takt m ed att kunskapen om d e im materiella investeringarnas
betyd else har ökat så har d et blivit ett större intresse kring att m äta d essa
tillgångar.
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Im m ateriella investeringar kan beräknas på två nivåer. Den ena är på
m akronivå, vilken kan använd as i nationalräkenskaperna (N R) för att
skatta totala investeringar sam t investeringar förd elat på branscher. Den
and ra är mikroansatsen vilket innebär investeringar i im m ateriella tillgångar på företagsnivå. Det senare är nöd vänd igt om m an vill ha kunskap
om incitam ent, d rivkrafter, m otstånd och hind er för innovation.

Innovationer i den offentliga sektorn
Den offentliga sektorn i Sverige är om fattand e. År 2012 var utgifterna för
d en offentliga sektorn cirka 1 700 m iljard er kronor och cirka 1 250 000 personer arbetar d är. Att effektivisera d en offentliga sektorn står ofta högt upp
på d en politiska d agord ningen. Det finns m ånga sätt att främ ja effektiviteten i d en offentliga sektorn. Ett sätt är att arbeta kontinuerligt m ed innova tioner, att hitta nya lösningar som är effektivare än d e gamla. Tyvärr är
kunskapen om innovationer i d en offentliga sektorn begränsad på grund
av att inga regelbundna eller system atiska und ersökningar genom förs.
För närvarand e pågår ett arbete inom OECD m ed d et långsiktiga m ålet att
skapa ett gem ensam t ram verk för att mäta innovation i offentlig sektor.
Arbetet har nyligen startat och något slutd atum är ännu inte fastslaget. Att
skapa ett gem ensam t ram verk för hur innovationer ska m ätas i d en offent liga sektorn är en kom plicerad och tid skrävand e uppgift och SCB:s bed öm ning är att OECD inte kom m er att hinna färd igställa d etta ram verk innan
vårt regeringsuppd rag ska slutred ovisas.
Flera länd er d eltar i OECD:s arbete m ed att skapa ett ram verk. Som exem pel kan näm nas N orge, England , Spanien, Australien och Italien. Inom
ram en för uppd raget m ed verkar även SCB i d etta arbete.
N ågra länd er har tidigare genom fört pilot-stud ier av innovation i den
offentliga sektorn, bland annat d e nord iska länd erna, Australien och
England . Detta arbete används som input vid fram tagand et av d et
gem ensam m a ram verket.
Inom ram en för d etta uppd rag kom m er vi att genom föra ytterligare en
pilotstud ie. Denna är avgränsad till att enbart gälla sjukvård ssektorn.

Spridning av innovation och kunskap
Kunskap och kunskapssprid ning är centrala faktorer i innovationsproces sen. Det är d ock inte bara kunskap i sig själv som har betyd else. Förm ågan
att ta em ot, utveckla eller sprid a kunskap är också central. Det är inte bara
d en nya kunskapen som är viktig utan också m iljön som d essa skapas i.
Denna m iljö behöver beskrivas m er utförligt för att ge ett bättre und erlag
till förståelsen av innovationsprocessen
Många avancerad e använd are av innovationsstatistiken påpekar att m er
d ata om sprid ning av innovationer är önskvärt. De pekar även på att ett
system perspektiv bör appliceras och att sprid ning exem pelvis kan stud eras
genom olika sam arbetsform er.
Om råd et är av stor betyd else för företagens innovationsförm åga. Kunska pen kring m ekanismerna bakom är d ock begränsad e och d et finns ett stort
behov av en bättre förståelse. Att m äta och d efiniera d essa företeelser är
d ock ingen enkel uppgift. Ett par av projekten som VIN N OVA finansierar
kom m er att beröra frågor inom om råd et.
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Tillgänglighet och urval
Det är grundläggande att användare, både forskare och andra användare, av
statistiken får tillgång till d en på ett effektivt sätt. SCB arbetar kontinuerligt
m ed att utveckla statistiken och säkerställa d ess kvalitet. Tack vare rege ringsuppd raget har SCB fått ännu bättre m öjligheter att göra d etta och då
särskilt fokusera på statistik om innovation. Vårt interna utvecklingsarbete
sker främ st inom två om råd en, d els att öka tillgängligheten till statistiken
och d els att se över om och hur urvalen ska kunna d ras för att få så relevant
statistik som m öjligt.
Förbättrad åtkomst till SCB:s data
Båd e svenska m ynd igheter och internationella organisationer betonar vikten och nyttan av att använd a m ikrod ata för analys. För att kunna förbättra
innovationsstatistiken har OECD poängterat betyd elsen av att sam m an länka d ata från olika und ersökningar sam t att utnyttja d en potential som
finns i registerd ata.
Med anledning av vårt uppd rag har även m ynd igheterna VIN N OVA och
Tillväxtanalys fram hållit betyd elsen av att SCB utnyttjar tillgänglig m ikro d ata på ett m er effektivt sätt. För att kunna belysa olika policyrelevanta
om råd en efterfrågar d e en effektiv och snabb leverans av statistik vid
uppd rag, särskilt i d e fall d är flera enheter från SCB är leverantörer och där
statistik från olika und ersökningar och register behöver kom bineras.
Inom ram en för d etta uppd rag har SCB am bitionen att ta fram en intern
arbetsm etod ik som effektiviserar arbetet m ed att förse SCB:s använd are
m ed d ata. Vårt arbete fokuserar på att kunna leverera efterfrågad d ata
snabbt och säkert utifrån ett uppgiftsläm narperspektiv .
Urval
Det är inte m öjligt att und ersöka sam tliga för etag i våra enkätund ersökningar. Vi behöver d ärför göra u rval. Urvalen styrs av SCB:s resurstilld elning, ju större våra resurser är, d esto fler företag kan vi und ersöka. Urvalen
styrs även av regeringens krav på att företagens uppgiftslämnarbörd a ska
m inska. Dessa förutsättningar gör att d et är viktigt att vår urvalsd ragning
görs på ett sådant sätt att använd arna får d en d ata d e önskar i så stor
utsträckning som resurstilld elningen och uppgiftsläm narbörd an tillåter.
Vi har påbörjat arbetet m ed att utöka u rvalen för vissa und ersökningar.
Dessutom har en process för att sam ord na urvalen m ellan ett flertal av
SCB:s und ersökningar påbörjats. Detta komm er att resultera i ett, på m ikro nivå, rikare d atamaterial m ed större and el gem ensam m a observationer
(sam m a u ppgiftslämnare i flera und ersökningar ). Detta kom m er i sin tur
förbättra m öjligheterna till analyser och förm ågan att d ra policyrelevanta
slutsatser, samt m öjligheten att sam manlänka data från and ra und ersök ningar eller register.
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I d etta avsnitt red ovisar vi d et arbete vi har gjort och kom m er att göra inom
d e utvecklingsom råden som red ovisad es i d et föregåend e kapitlet. Allt
arbete som red ovisas har initierats tack vare SCB:s regeringsuppd rag.

Bred definition av innovation
Vi har initierat projekt för att tyd liggöra konsekvenserna av d en breda
d efinition av innovation sam t peka på lösningar för att kringgå
problem atiken.

Hur väl fångar dagens innovationsstatistik in de viktiga
innovationerna?
Eftersom d efinitionen som använd s i aktuella und ersökningar m ed för en
d el oönskad e konsekvenser har vi finansierat ett projekt m ed syfte att
tyd liggöra konsekvenserna av d en råd and e d efinitionen. Projektet har två
d elar som kom m er att integreras. En d el är en m er teoretisk forskningsnära
ansats och en del är m er praktisk em pirisk, m en d et kom m er att finnas en
bred överlappand e d el där d elprojekten integr eras. Den förstnäm nd a d elen
ansvarar d ocent Per Frankelius vid Linköpings universitet för och den
and ra ansvarar H ans-Olof H agén på SCB för. Projekten kom m er att
avslutas hösten 2014.
D en första delen
Den m er teoretiska d elen i p rojektet kom mer att ge en översikt över vad
forskningen har att säga om problem en en bred d efinition kan m ed föra .
Målet är att id en tifiera brister i befintlig statistik och se vilka im plikationer
d etta får på nutid ens statistikgrund ad e analys av in novation.
Genom en noggrann genom lysning av d enna problem atik kan d et bli
m öjligt att vässa båd e m ätinstrum ent och analysen av insam lad sta tistik.
Mervärd et kan bli betyd and e eftersom beslutsfattare kan kom m a att få
beslutsund erlag m ed högre valid itet.
D en andra delen
I d ag presenteras inga statistiska m ått på d e m est betyd elsefulla innovationerna m ätt i prod uktivitet och sysselsättningstillväxt (instegsinnovationer).
Det saknas även analys på representativ data. Det innebär att det i princip
saknas und erlag för en policy riktad m ot såd ana innovationer.
Det är d ock m öjligt att analysera d enna typ av prod uktinnovationer m ed
hjälp av frågorna i d e senaste CIS-und ersökningarna, och d essutom i viss
m ån även i tidigare undersökningar. Målet för projektet är att utnyttja de
befintliga d atakällorna för att illustrera hur d essa innovationer kan fångas
inom ett om råd e och att göra ett försök att analysera effekter.
Den sista d elen av projektet består av att analysera om frågorna om pro d uktutveckling behöver kom pletteras och om hur frågorna om andra
innovationstyper som processinnovationer, organisationsinnovationer och
m arknad sföringsinnovationer kan utvecklas för att också fånga instegsinnovationer på d essa om råd en.
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Bättre mått på innovationsoutput
Som vi tidigare konstaterat i denna delrapport är behovet av att kunna samla
in m er konkret d ata kring resultaten av företagens innovationsaktiviteter
om fattand e. I d agsläget finns d ock inga självklara m ått att fokusera vårt
arbete kring eftersom forskningen ännu inte pekat ut vilka variabler som är
relevanta. Inom ram en för d etta uppd rag rym s d ärför svårligen att prod u cera nya output-m ått. Vi har d ärem ot m öjlighet att jäm föra befintliga och
trad itionella output-m ått m ed alternativa m etod er och förbättra kvaliteten
på d e m ått som red an finns.
VIN N OVA har finansierat två projekt som har som fokus att utveckla
output-m ått. Ett av projekten syftar till att jämföra olika output-m ått och
led s av Martin And ersson vid Lund s universitet. Projektet ska slutföras i
d ecem ber 2014. Det andra projektet led s av Roger Svensson vid Institutet
för näringslivsforskning, IFN , som ska finna m öjligheter för att kvalitetsjustera patentd ata. Projektet ska slutföras i februari 2015.
SCB kom m er und er 2014 att slutföra sitt arbete m ed att organisations num m ersätta patent för åren 2007–2011. Därefter ska SCB utred a om patent
(organisationsnum m ersatt) kan bli en återkom m and e statistikprod ukt.

Jämförelse av olika mått på output
Det ena projektet VINN OVA finansierar, som Martin And ersson leder,
syftar till att stud era hur väl d e befintliga output-m åtten insam lad e via
innovationsundersökningen står sig m ot annan relevant d ata. I d en nyligen
insamlad e SWIN N O-d atam ängd en har svenska företags prod uktlanseringar sed an slutet av 1970-talet till 2009 registrerats. Denna d atam ängd
kan d ärför ge unika m öjligheter till att utforska och und ersöka relevansen
av olika slags kategorisering av prod uktinnovationer enligt till exem pel
sektorer.
Avsikten är att SWIN NO-d atam ängd en ska länkas till annan d ata som CIS
och FoU m en även till registerd ata som exem pelvis LISA och RAMS. Det
blir d å m öjligt m ed fler d jupgåend e analyser sam t jäm förelser m ellan
trad itionella output m ått från CIS m ed uppgifter om innovationer som
sam lats in via facktid ningar. Projektet gör d et m öjligt att utvärd era sam variationen på företagsnivå m ellan olika ind ikatorer i innovationssystemet
och ge ett bättre evidensbaserat und erlag för svenska företags innovationsresultat.
Projektet kom m er förhoppningsvis att ge en bättre helhetsbild av svenska
företags innovationsoutput och d ärm ed bättre und erlag för att analysera
sam banden m ellan innovationsoutput och input, sam t id entifiera problem om råd en d är d et kan bli nöd vänd igt att utarbeta en ny policy.

Kvalitetsjustering av patent
Det and ra projektet kring output led s av Roger Svensson, IFN . Det har som
m ål att förbättra patentd ata för att i förlängningen kunna belysa i vilka
branscher och om råd en som innovationer tas fram .
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Patentd ata är populär d ata att använd a för att m äta innovation eftersom
d et är båd e standard iserat och system atiskt insam lad e d ata, m en kanske
främ st på grund av att patent är observerbara. Precis som m ed and ra mått
på innovation är d et behäftat m ed vissa problem . I d etta projekt belyses
bland annat att de flesta patent har ett lågt värd e och förfaller ganska
om gåend e. För att m inska d en problem atiken brukar patentd ata kvalitets justeras m ed hjälp av uppgifter om förnyelse av patent, citeringar och
systerpatent.
Bakgrund en till projektet ligger i att m an sett en stor brist m ed tidigare
stud ier som analyserar patent eftersom d e inte kan id entifiera vilka patent
som har kom m ersialiserats, d vs. vilka patent som blivit innovationer på
m arknad en.
Projektet har för avsikt att ta ytterligare ett steg för att kvalitetsjustera
patentd ata m ed hjälp av uppgifter om kom m ersialisering. I en d atabas på
IFN finns uppgifter om kom m ersialiseringsprocessen och hur lyckad kom m ersialiseringen blev bland svenska patent som ägs av sm åföretag och
uppfinnare. Målsättningen är att med d essa uppgifter tillsam m ans m ed
trad itionella indikatorer på kvalitet skapa ett index. Detta ind ex ska sed an
kunna använd as som en innovationsind ikator på annan paten td ata till
exempel EPO-patent. På så vis ska man få en bättre bild av i vilka branscher
och om råd en som nya teknologier kom m ersialiseras. Patent ind exet som
baseras på komm ersialiserad e patent kan sed an använd as som en indikator
för innovation.

Organisationsnummersättning av patent
SCB har vid tre olika tillfällen organisationsnumm ersatt PRV:s patentupp gifter. Skälet till att organisationsnum m ersätta patent är att d et blir m öjligt
att koppla sam m an patent m ed företagsspecifika uppgifter som finns i
SCB:s olika register.
År 2006 organisationsnum m ersattes sam tliga patentansökningar gjord a
und er 2003. År 2007 organisationsnum m ersattes d e patentansökningar som
inkom m it till PRV åren 2000–2002 sam t 2004. Resultaten från d essa två
stud ier finns red ovisad e i SCB:s rapport ”Organisationsnum m ersättning av
företag som ansökt om patent hos PRV 2000–2004”.
År 2008 organisationsnum m ersatte SCB patentd ata på uppd rag av KTH
CESIS, VIN N OVA och PRV. Denna om gång avsåg åren 2005–2007. Resultaten av d enna och d e tid igare stud ierna red ovisad es i rapporten ” Organisationsnum m ersättning av företag som ansökt om patent hos PRV
2000–2007”.
Inom ram en för regeringsuppd raget kom m er SCB, som tid igare nämnts, att
organisationsnum m ersätta en fjärd e om gång patentd ata från PRV, nu från
åren 2007–2011. Dessa data om fattar d els nationella patentansökningar hos
PRV m en också ansökningar m ed svenska sökand en som finns m ed i
PATSTAT-d atabasen. Tillsam mans m ed H ans Lööf kom m er SCB att
publicera d essa d ata und er 2014. Am bitionen är att d etta ska kunna bli en
återkom m and e publikation, i d en m ån d etta komm er att efterfrågas.
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Spridning av innovation och kunskap
Tre projekt, som beviljats m ed el av VIN N OVA eller får bid rag av SCB,
behand lar frågor som rör kunskapsspridning och företagens förm åga att
om sätta intern och extern kunskap. De kom m er att belysa om råd et ytter ligare och att id entifiera relevanta ind ikatorer.

Indikatorer på innovationskapacitet
Ett av d e större projekt som VIN N OVA finansierat har som m ålsättning att
föreslå indikatorer som kan belysa företags innovationskapacitet. Projektet
led s av Martin And ersson, Lund s universitet, H ans Lööf, KTH , och Börje
Johansson, Internationella hand elshögskolan, H ögskolan i Jön köping.
Arbetet ska slutföras i augusti 2015.
Projektet har för avsikt att testa och föreslå aggregerad e ind ikatorer som kan
belysa m ikrofenom en av följand e slag:
 A bsorptionskapacitet, d vs. förm ågan att ta till sig och bearbeta interna och
externa ku nskap sflöd en
 Innovationsförmåga, d vs. erfarenheter av och ku nskap om hu r innovationsansträngningar kan genom föras
 Innovationsrutiner, d vs. ru tiner för inform ationsu tbyte, d oku m entering och
form er för sam arbete m ellan innovationsarbetets lagm ed lem m ar
 Kunskapskombination, d vs. kap acitet att u tnyttja företagsintern ku nskap i
kom bination m ed extern ku nskap , ibland form aliserad som allianser
m ellan företag
 Gränsöverskridanden, d vs. kap aciteten att kom binera skild a typ er av
ku nskap sbitar från olika teknolog iom råd en

Projektet är brett upplagt och berör m ånga viktiga aspekter m ed avseende
på FoU-kunskap. Projektet tar bland annat utgångspunkt i forskning som
visat på behovet av ind ikatorer som speglar att FoU -kunskap har två
huvud d im ensioner, d els företagens upparbetade förm åga att organisera
utvecklings- och förnyelsearbete, d els företagens etablerad e tekniska
lösningar, exem pelvis prod uktionsrutiner.
Dessutom lyfter m an fram viktiga samband som forskningen tyd liggjort.
Det ena handlar om persistensfenom en, som uthållighet som exportör och
årligen återkom m and e FoU-ansträngningar. Det and ra rör betyd elsen av
företagens förm åga att kom binera intern kunskap m ed extern kunskap.
Projektet har som m ålsättning att ta fram indikatorer och pröva d essa m ed
avseend e på d ess förm åga att pred icera företagets prestationer. Det hand lar
om att använda indirekta m ått sam t att kom binera flera m ått för att bilda
en ind ikator.
Projektet kom m er i huvud sak att använda befintlig statistik. Det kan
d ärm ed bli m öjligt för SCB att uppd atera d essa ind ikatorer i fram tid en.

Kunskapsspridning och kunskapsöverföring i styrelser
SCB d elfinansierar ett projekt som tittar på kunskapssprid ning och kun skapsöverföring i bolagsstyrelser. Projektet led s av H ans Lööf, KTH och
Fred rik Andersson, SCB. Projektet ska vara klart i d ecem ber 2014.
Projektet har för avsikt att bid ra m ed en d jupare förståelse kring d e m eka nism er som kan rym mas inom begreppet kunskapssprid ning. Projektet
utgår ifrån att kunskapssprid ning av olika slag har stor betyd else för
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företagens innovationsansträngningar. Detta är en generell uppfattning
m en likväl är insikterna om kunskapsspridning m ellan företag mycket
begränsad .
Spridning av kunskap m ellan företagen kommer att studeras genom flöden
av styrelsemedlemmar. Såvitt projektet känner till har detta aldrig tidigare
studerats ur ett systematiskt perspektiv för att fånga generella mönster. För klaringen till detta är bristande datatillgång. Nu finns dock en databas på
SCB som innehåller information om styrelserepresentation i alla aktiebolag i
Sverige vilket möjliggör studien. I nuläget innehåller databasen observatio ner för perioden 2004–2011. Med hjälp av denna databas och kopplingar till
övrig företags- och individdata ska projektet titta på kunskapsspridning via
styrelsemedlemmar och se om d et är möjligt att spåra några effekter på
tillväxt (sysselsättning, produktivitet) och om detta kan ge högre benägenhet
att bli uppköpta (nationella företag eller internationella företag). Studien
omfattar företag med 1–9 sysselsatta respektive 10–19 sysselsatta där marginaleffekten av kunskapsspridning torde vara störst.

Individers utbildning
innovativitet

och

arbetserfarenhets

betydelse

för

VINNOVA finansierar ett projekt som ska belysa hur utbildning och arbets erfarenhet bid rar till att ind ivid er utvecklar ny teknik och innovationer.
Projektet led s av Olof Ejerm o, Lund s universitet och ska avslutas i
d ecem ber 2014.
Projektet ställer frågan huruvid a d et finns särskild a utbildningar och efter följand e karriärvägar specifikt kopplad e till ny teknik och innovation.
Därmed belyses dels utbildningssystemets betydelse och dels vilka närings livsstrukturer och typ av företag som bid rar till att bygga upp kom petenser
och färd igheter inom innovation.
Projektet fokuserar på två gru pper, uppfinnare generellt, dvs. ind ivid er
m ed bevisad förm åga att utveckla ny patenterbar teknologi och it -specialister och d atasystem utvecklare.
Framtagande av uppfinnardata
Projektet har två delar. Del 1 fokuserar på framställning av data och åtgärder
som kan förbättra matchningen av uppfinnare och identifikation av kompe tens inom it och datasystemutveckling. Baserat på tidigare framtaget material över 23 000 uppfinnare för åren 1978 – 2009 eller 80 procent av upp finnare med svensk adress i Europeiska patentverksdata kommer man att
undersöka möjligheten att utveckla ett matchningssystem för uppfinnardata
som skulle kunna användas av SCB i återkommande sammanställningar.
Identifiering av relevanta utbildningar och yrken
I d el 2 ska fram tagen d ata använd as för att analysera betyd elsen av utbild ning och arbetslivserfarenhet för innovation inom d e två grupperna. N är
d et gäller it och d atasystem utvecklingskom petens kom m er projektet att
bid ra m ed ny kunskap och m etod er för att id entifiera personer som arbet ar
inom d etta om råd e samt utröna faktorer som påverkar d eras patentering,
karriärvägar och prod uktivitet. Detta m öjliggör också förfinade analyser av
it:s betyd else för företagens innovation. Inom projektet kom m er m an att
id entifiera relevanta utbild ningar och yrken i samarbete m ed forskare inom
d ata, it och system utveckling på Lund s Tekniska H ögskola och Blekinge
Tekniska H ögskola.
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Allt viktigare tjänstesektor
Samarbete med forskare och Almega
En av de stora utmaningarna är att, som nämnts tidigare, mäta innovationerna i tjänsteproduktionen. Ingen av de fyra forskningsprojekt som finansieras
av VINNOVA handlar explicit om denna typ av innovationer. Vi har därför
med hjälp av Almega bildat en referensgrupp av ett d ussin forskare som
arbetar med analyser av tjänsteproduktion. De kommer att vara informatörer
och rådgivare till vårt arbete om innovationer inom tjänsteproduktion. Vi
kommer också att delta i ett par möten som Almega har med utvecklingsansvariga inom tjänstebranscherna med samma syfte. Dessa sam arbeten bör
ge oss en översikt av och insikt i innovationer inom tjänsteproduktion. Med
denna grund kommer vi att kunna utforma en strategi för att i görligaste
mån fånga denna mycket komplexa verklighet statistiskt.

Utveckling av CIS-enkäten
Utvidgning av urval för CIS
I CIS-urvalet ingår d e branscher som är reglerad e enligt en EU -förord ning.
Detta betyder att en d el branscher inom tjänstesektorn inte finns med i
urvalet. Då data för tjänsteföretag har efterfrågats av m ånga använd are har
SCB påbörjat ett arbete för att kunna täcka in ytterligare branscher i urvalet.
En d el har red an genomförts i CIS2012, urvalspopulationen utvid gad es då
till att också om fatta tjänstebranschen d etaljhandel (SN I 47). Se bilaga 2 för
en kort red ogörelse av huvud resultaten från d enna utvid gad e population
sam t jämförelser m ed övriga tjänstsektorn.
Svaren från företag inom d etaljhand eln avvek inte nämnvärt från övriga
svar i tjänstesektorn . Det uppstod inte heller några speciella problem vid
insamlandet av d ata från d essa företag. Resultaten från d etaljhand eln
kom m er vi att analysera ytterligare och jämföra d e m ed tjänstebranscher
som ingått i d e tid igare urvalen. Resultaten av d essa övningar kom m er
sed an att ligga till grund för ett eventuellt beslut om att utvid ga urvalet till
ytterligare tjänstebranscher i d en enkät som sänds ut und er våren 2015.
Tester med frågor och filter i CIS-enkäten
Stud ier som gjorts på SCB visar på att m ånga företag inom tjänstesektorn
upplever att frågorna i CIS är svåra att besvara, de anses vara för in riktade
på varuprod uktion och inte på tjänsteprod uktion. SCB kom m er att und er söka vilka änd ringar som är m öjliga att göra för att förbättra inform ationen
om tjänsteprod uktion. SCB kom m er d ärför troligtvis testa ytterligare frågor
som kom m er från vårt eget utvecklingsarbete, som bed rivs m ed hjälp av
expertgruppen m ed fokus på innovationer inom tjänstesektorn. Dessa frå gor bör testas i en liten skala red an und er 2014 för att ge ett bättre und erlag
inför CIS2014.
Ett ytterligare alternativ som kom m er att und ersökas är att ta bort vissa
filter i enkäten. De företag som angett att d et har introd ucerat en innova tion får följd frågor om vilka innovationsaktiviteter som d e har bed rivit. De
är m öjligt att ställa d essa frågor om innovationsaktiviterer till alla företag,
oberoend e av hur d e svarat i tid igare frågor. Vi tror att d et blir tyd ligare
vad som avses m ed innovationsverksamhet när det bryts ner på olika aktiviteter. Speciellt för företag inom tjänstesektorn som har svårt att applicera
våra frågor på d eras verksam het. Detta kan eventuellt testas i en liten skala
red an und er 2014 för att ge ett bättre und erlag inför CIS2014.
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Immateriella tillgångar
Im m ateriella tillgångar är tillsam m ans m ed inform ationsteknologi och
innovation en av d e viktigaste d elarna av d en så kallad e nya ekonom in. I
d ag är d et en relativt liten d el av d essa tillgångar som m äts genom regelbund na statistiska und ersökningar. SCB har tid igare gjort vissa ansatser för
att förbättra m ätningen av im m ateriella tillgångar utan någon långsiktig
fram gång.
Om råd et im m ateriella tillgångar är m ycket brett. Att sam la in all relevant
d ata om im m ateriella tillgångar är inte m öjligt på kort sikt. En hel del
arbete sker red an runt om i värld en för att vässa m ätm etod erna om im ma teriella tillgångar. Detta arbete följer vi m ed stort intresse.
Inom OECD är d et i d agsläget främ st aktuellt att kvantifiera storleken på
investeringar i im m ateriella tillgå ngar. Tillväxtanalys har d essutom fått ett
uppd rag som rör en up pd atering av d ata om im m ateriella tillgångar på
m akronivå.
Med tanke på om råd ets bred d och kom plexitet bygger SCB:s arbete kring
im m ateriella tillgångar på ett samarbete m ed OECD och Tillväxtanalys
sam t på en genomlysning av befintlig d ata på områd et.

Kartläggning av immateriella tillgångar
SCB har und er 2013 kartlagt vilka imm ateriella tillgångar som SCB red an
sam lar in respektive d e m an inte sam lar in. 5 Und er 2014 kom m er vi att
utred a om och i så fall hur SCB skulle kunna sam la in fler uppgifter om
relevanta im m ateriella tillgångar regelbund et och vilka kostnad er d et
skulle m ed föra. Dessutom har SCB d eltagit i ett internationellt sam arbete
tillsam mans m ed Tillväxtanalys som haft som syfte att utröna huruvid a
d esign kan m ätas via en enkätund ersökning.
Två alternativa vägar
Det finns två alternativa vägar för att samla in uppgifter om im m ateriella
investeringar i d en svenska ekonom in. Ett alternativ är att fråga företag om
alla d e olika form erna av im m ateriella investeringar i en end a enkät. Det
något m er kom plicerad e alternativet är att utnyttja olika befintliga und er sökningar som d å behöver kom pletteras m ed nya frågor för att tillsam m ans
skapa en fullständig bild. Om det är aktuellt att m äta im materiella tillgångar
krävs en fortsatt d iskussion m ed OECD och and ra experter på om råd et.

Design
Design har traditionellt ansetts enbart ha m ed d et estetiska att göra och
någonting som använd s när innovationen red an är klar. N um era förstår
m an att d esign kan använd as i varje steg av en innovationsprocess. Att
m äta d esign har d ärm ed blivit allt m er efterfrågat och ses av m ånga som en
central im m ateriell tillgång.
Därför har SCB inom ram en för regeringsuppd raget sam arbetat m ed SVID,
Stiftelsen Svensk Ind ustrid esign, och Tillväxtanalys för att testa ett förslag
på enkät som skulle kunna m äta d esign och ingå som en m od ul i innova -

5

Se bilaga 3.
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tionsund ersökningen (CIS). Detta är en d el av ett större EU -projekt vars
syfte är att fastställa en definition och att mäta d esign på ett bättre sätt.
De två första av totalt åtta d elm om ent har genomförts. Det första had e som
syfte att sam m anställa befintlig litteratur om d esign sam t att ta fram en
d efinition. Definitionen som projektet har tagit fram är:
To design is [to focus on] the integration of functional, emotional and
social utilities.6
Det and ra d elm om entet had e som syfte att ta fram konkreta riktlinjer för
hur m ätning av d esign kan ske i innovationsund ersökningen (CIS).7 Projektet ska föreslå tänkbara riktlinjer för m ätning av hur d esign påverkar innovationsprocessen. Projektet anser att d e nuvarand e m ätningsm etoder,
såsom CIS, inte mäter d esign på ett tillräckligt bra sätt. Design har antingen
d efinierats för sm alt eller för brett eller så har d en inte prioriterats tillräck ligt. Arbetet i d esignprojektet kom m er att slutrapporteras i juni 2014.
SCB:s roll
SCB har arbetat m ed d elm om ent 2 genom att testa olika enkätförslag m ed
respond enter som ingick i urvalet för CIS2012. Detta har skett i tre
om gångar. Arbetet har visat att d et är kom plicerat att m äta kom plexa
koncept som d esign. SCB:s synpunkter har inkorporerats i sam tliga
revisioner av testenkäten d å vår kunskap och expertis har värd erats högt
av d eltagarna. Arbetet avslutad es hösten 2013. SCB har inga planer på
ytterligare arbete inom om råd et.

Innovationer i den offentliga sektorn – en pilotstudie
Pilotundersökning av innovation i sjukvårdssektorn
År 2009–2010 m ed verkad e SCB i ett nord iskt projekt (MEPIN ) m ed syftet
att ta fram en kvantitativ und ersökning om innovationsverksam heten i d en
offentliga sektorn. En enkät togs fram som i grund en var baserad på CIS,
m en som m od ifierats för att passa just d en offentliga sektorn. Enkäten var
uppd elad på elva om råd en: prod uktinnovationer, processinnovationer,
organisatoriska innovation er, kom m unikativa innovationer, innovationsaktiviteter, syfte och effekter m ed innovationer, inform ationskällor och
innovationssamarbeten, innovationsfräm jand e upphandling, d rivkrafter
för innovation, strategi och interna resurser och hind er för innovationsaktiviteter.
Und er arbetet m ed pilotstud ien stötte m an på problem m ed val av m ålpopulation och und ersökningsenhet. Vid val av m ålpopulation var d et
exem pelvis nöd vänd igt att enas om en d efinition eller operationalisering
om vad som utgör offen tlig sektor. Såväl statliga, som regionala och lokala
enheter ingick. Valet av und ersökningsenhet försvårad es av d en offentliga
sektorns heterogenitet. Många organisatoriska enheter täcker exem pelvis
flera olika verksam hetsom råd en. Ett exem pel på d etta är kom m unerna som
ansvarar för allt från skola till renhållning. Det finns sannolikt ingen

6

€ Design WP 1 - Deliverable 1: Analytical Fram ew ork Paper (V2.0) Jan, 2013.

7

€ Design WP 2 – Measuring Design: Guid elines and Research Report Maj, 2013.
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enskild person inom en kom m un som kan svara för all d en innovations verksam het som sker i hela kom m unens verksamhet.
Eftersom und ersökningen var frivillig blev svarsfrekvensen relativt låg.
Trots d etta gav pilotstud ien bra insikt i organisationers m öjlighet att svara
på olika frågor och konkreta exem pel på vilka typer av innovationer som
offentliga organisationer tagit fram .
SCB ska undersöka innovationsverksamheten i sjukvårdssektorn
Fyra år efter att MEPIN avslutad es har SCB beslutat att göra ett nytt försök
att m äta innovation i offentlig sektor. SCB har för avsikt att und er våren
2014 und ersöka innovationsverksam heten inom sjukvård ssektorn genom
en enkätund ersökning, båd e privata och offentligt ägd a enheter kom m er
att und ersökas. Som tid igare nämnts und ersöktes hela d en offentliga
sektorn i MEPIN . Det visad e sig d ock svårt att konstruera en enkät som var
relevant för alla olika delar av sektorn. SCB har d ärför beslu tat sig för att
välja ut en d el av d en offentliga sektorn d är verksam heten är likartad.
Förutom att verksam heten är relativt likartad i sektorn så finns d et flera
m ått som m äter prestationer i olika form er, t ill exem pel antal operationer.
Dessa kan sed an relateras till d en inform ation vi sam lar in via enkäten.
Ett annat skäl till att välja d enna sektor är att d en är stor. Antalet anställd a
är m ånga och en stor d el av skattem ed len går till d enna sektor. En stor del
av sjukvård en utförs av privata företag. Cirka 100 000 årsarbetskrafter finns
i d essa företag. I d en offentligt bed rivna sjukvård en arbetar d rygt 200 000
personer. Cirka 300 m iljard er kronor är kostnaderna för hälso - och sjukvård en vilket m otsvarar cirka 10 procent av BNP.
Utgångspunkten i undersökningen är att mäta förbättringar i verksam heten. Vi har d efinierat innovation som en ny eller förbättrad m etod för att
förbättra organisationens verksam het vilket är sam m a d efinition som före slås av OECD för ett eventuellt gem ensam t ram verk.
8

För att utform a enkäten tog vi hjälp av Carter Bloch som också arbetar
m ed att utform a en generell m od ellenkät för hela d en offentliga sektorn för
OECD.9 Enkäten har föräd lats vid are genom att SKL, Socialstyrelsen, Vård analys, VIN N OVA, Tillväxtanalys m ed flera getts m öjlighet framföra syn punkter på enkätens utform ning och inriktning. 10 I och m ed att en m er
generell m od ellen kät kom m er att testas inom sjukvård ssektorn i Spanien
finns d et stora m öjligheter att jämföra d e båd a m etod erna och d ra lärdom
av försöken. Inför arbetet m ed d et gem ensamm a ram verket pågår en
d iskussion kring huruvid a offentlig sektor bör mätas m ed en generell enkät
eller m ed m er specifikt anpassad e enkäter.
Frågorna i enkäten handlar bland annat om :
 Förekom st av prod ukt-, tjänste-, process-, organisations-, kom m unikations- eller IKT-innovation.

8

Enkäten finns i sin helhet i bilaga 4.
Carter Bloch ansvarad e för MEPIN -stud ien och anlitas bl.a. annat av OECD för att utveckla
arbetet m ed att m äta innovationer i offentlig sektor.
10
Vi lät även d elar av SCB:s expertgrupp, d .v.s. H ans Lööf, Per Frankelius, Martin
And ersson, Roger Svensson m .fl. läm na synpunkter på enkätens utform ning.
9
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 Innovationens rad ikalitet
 Effekter av innovation
 Drivkrafter och strategier för innovation
Enkäten kom m er att testas av SCB:s m ätlabboratorium och skickas ut
und er våren eller tidig höst 2014.
Vår enkät kom m er att skickas till sam tliga universitetssjukhus, länssjukhus
och länsd elssjukhus. Vi kom m er att göra ett urval bland prim ärvård s centralerna. SCB har d iskuterat urvalet m ed bland annat företräd are för
sjukhus, SKL, Socialstyrelsen och Vård analys. I d ag släget är det inte helt
klart om varje jurid isk enhet kom m er att få en eller flera enkäter.
Pilotund ersökning beräknas bli klar und er senare hälften av 2014.

Tillgänglighet och urval
SCB arbetar ständ igt med att förbättra sina arbetsm etod er m ed syftet att
vara en värld sled and e statistikprod ucent. Detta regeringsuppd rag har gett
oss ännu bättre förutsättningar att ytterligare utveckla d en statistik som är
tyd ligt kopplat till innovation.
Inom ram en för projektet arbetar vi m ed att finna ett effektivt arbetss ätt
som kom m er att förbättra tillgången till d ata. Utöver d etta ser vi över hur
vi kan d ra urvalen på ett bättre sätt för att få in så relevant statistik som
m öjligt.

Effektivare arbetssätt och bättre samordning
Und er 2013 har SCB utrett olika alternativ till hur SCB ska kunna effektivisera sitt arbetssätt för att snabbare och effektivare ge använd are tillgång
till d ata. Arbetet fortsätter und er år 2014.
Parallellt m ed utred ningsarbetet har SCB även arbetat m ed ett testcase som
togs fram av VIN N OVA. Syftet m ed d etta testcase var att sim ulera ett upp d rag gälland e innovationsind ikatorer d är m ikrod ata från olika enheter
inom SCB behövd e sam m ankopplas. Testcaset behand lade forskar utbild ad es rörlighet och gav SCB en m öjlighet att båd e testa och utvärd era
nuvarand e arbetssätt. Arbetet m ed d etta testcase påbörjad es i september
2013 och har fortgått und er hösten. Fram tagningen av d ata avslutad es i
januari 2014 d å resultaten red ovisad es för VIN NOVA och Tillväxtanalys.

Samordnat urval mellan undersökningar om FoU, innovation
och it
Av m ånga olika anled ningar är d et om öjligt att und ersöka sam tliga företag.
Det är d ärför nöd vänd igt att välja ut d e företag som ska ingå i und ersök ningar på ett optim alt sätt. Det är lika viktigt att ta hänsyn till d et enskilda
urvalet för en und ersökning som till sam ord ningen m ellan olika und ersök ningar för att kunna använd a fler und ersökningar vid kom plexa analyser.
I CIS och it-undersökningarna und ersöks alla företag m ed 250 anställda
eller fler. I FoU-und ersökningen totalund ersöks företag m ed 200 anställd a
eller fler. Bland företag m ed färre anställd a görs ett urval. Ett nytt urval
d ras inför varje und ersökningstillfälle. De företag som valts ut till en
und ersökning ett visst år får en högre sannolikhet att väljas ut också d e
följand e fem åren. Därigenom kan en stor andel företag följas över flera år.
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Viktigt att samordna urval
Ett centralt behov hos forskare och analytiker är att kunna analysera olika
typer av inform ation för ett och sam ma företag. Det blir d ärför ofta aktuellt
att skapa ett d ataset m ed inform ation som sam las in via flera olika enkäter.
Tyvärr finns d et i d agsläget betyd and e begränsningar vad gäller m öjligheterna att kunna gör d et eftersom företagen inte får sam m a und ersökningar.
Detta har lett till att m an m er eller m ind re om öjliggjort kvalificerad e ana lyser av sam band en m ellan företagens olika aktiviteter. De tta tyd liggjord es
bland annat när SCB gjord e prod uktivitetsskattningar m ed nämnd d ata, se
bilaga 5. För att m öjliggöra m er d juplod and e analyser behöver fler företag
få sam tliga relevanta und ersökningar, d vs. FoU -, CIS- och it-und ersökningarna.
Inom Eurostat och OECD pågår d iskussioner kring ökad sam ord ning
m ellan und ersökningar av FoU, innovation och it för att kunna göra bättre
analyser och ind ikatorer. Ett första m öjligt steg i d en utvecklingen är att
sam ord na urvalen m ellan und ersökningarna så att under sökningarna
und ersöker sam m a branscher och i förläningen kanske till och m ed sam ma
11
företag. And ra förslag som d iskuterats vid Working Group -m öten är att
und ersökningarna slås ihop för att kunna få en bred are kunskap om före tagen. Detta kritiseras dock av m ed lem sländ erna i synnerhet på grund av
uppgiftslämnarbörd a och kvalitetsbrister när enkäter blir för stora och
täcker för m ånga om råd en.
FoU samordnas med CIS och it-undersökningarna
I d agsläget ligger alltså CIS, FoU-undersökningen och und ersökningen om
it-utgifter i separata u rvalsgrupper. Från och m ed insam lingarna som
avsåg år 2008 har urvalet för und ersökningen it -användning i företag
sam ord nats m ed CIS. Det har på grund av d et skapats tillräckligt m ånga
observationer för en m eningsfull analys.
För att lösa problem atiken kring urvalen har SCB för avsikt att alla näm nda
und ersökningar ska läggas i sam ma urvalsgrupp. Det kom m er att ske
succesivt i takt m ed att m an fasar ut d e företag som varit m ed för m er än
fem år sed an. FoU-und ersökning avseende 2013 blir d å d en första d är d et
kom m er att skapas ett betyd and e antal gem ensamm a observationer.
Vid are kom m er d en pilotund ersökning av FoU -verksam heten hos m ikroföretagen, d e m ed m ellan en och nio anställd a, som genom förs 2014, att
läggas i sam ma urvalsblock som d e and ra und ersökningarna. Det innebär
att för d essa m ikroföretag kom m er d et att skapas ett d ataset m ed såväl
FoU-d ata som it-d ata.
I och m ed d etta kan företagen stud eras båd e över tid och rörand e d e olika
om råd en und ersökningarna täcker. Att vi m öjligg ör sam ord nad e urval
m ellan d e nämnd a und ersökningarna är ett viktigt steg i riktningen m ot en
ökad sam ord ning m ellan und ersökningarna och det går helt i linje m ed d en
d iskussion som förs internationellt.

11

Working Group Meeting on Statistics on R&D, Innovation and Inform ation Society, 28–30
October 2013.
Statistiska centralbyrån

27

Pågående och kommande arbete

Utveckling av innovationsstatistiken

Bristfällig FoU-statistik bland mikroföretag
I Sverige und ersöks inte m ikroföretagens (företag m ed 0–9 anställd a) ekonom iska och personella satsningar på FoU trots att d et finns en stor efter frågan på såd an statistik. Eurostat kräver d essutom d essa uppgifter. De
kräver d ock inte att Sverige ska und ersöka d enna storleksgrupp varje år.
Anled ningen till att SCB inte kontinuerligt m äter FoU bland m ikroföretag
är att SCB inte har resurser till att und ersöka dem enligt sam m a princip
som för företag m ed 10 eller fler anställd a.
Pilotundersökningen
Syftet m ed d enna pilotund ersökning är att hitta en m etod för att und ersöka
m ikroföretagen m ed jäm na m ellanrum till ett rim ligt pris utan att belasta
företag i onöd an.
I Sverige finns 417 000 företag m ed 0–9 anställda. Av d essa företag hade
211 000 företag 0 anställd a, 167 000 företag hade 1–4 anställd a och 39 000
företag had e 5–9 anställd a. I d en nuvarand e FoU-und ersökningen till företag med 10 eller fler anställda fanns det år 2011 38 000 företag i urvalsramen
varav knappt 7 600 företag d rogs till urvalet.
Som näm nts tid igare saknas d et resurser för att und ersöka m ikroföretag
enligt sam m a princip som för företag m ed 10 eller fler anställd a. SCB
behöver d ärför begränsa populationen. SCB har d ärför beslutat att inte
und ersöka företag m ed 0 anställd a, vilket innebär att rampopulationen
utgörs av 206 077 företag. Det är d ock fortfarand e en alltför stor population
och d en behöver begränsas ytterligare. SCB har därför valt att även utesluta
ett antal branscher. För att fastställa vilka branscher som ska uteslutas har
uppgifter tagits fram om något företag i branschen sökt patent, andel
företag m ed forskarutbild ad e inom branschen och om något företag inom
branschen sökt bid rag för FoU-projekt hos VIN N OVA. Även utgifterna för
branschen i d en ord inarie FoU-und ersökningen har tagits i beaktand e.12
Totalt kom m er 4 000 företag ingå i urvalet.
En kortare version av enkäten som besvaras av företag m ed 10 eller fler
anställd a har testats på sex m ikroföretag av SCB. Företagen som genom gick
d e kognitiva intervjuerna förstod enkäten bra m en had e som regel svårt att
skilja på FoU och prod uktutveckling. Enkäten har d ärför fått en extra
förklaringstext d är FoU inom prod uktutveckling beskrivs.
Arbetet under 2014
SCB planerar att skicka ut enkäten till m ikroföretagen und er våren 2014
och vi avser att publicera resultaten und er hösten 2014. Resultatet av d enna
und ersökning kom m er d ärför att kunna avrapporteras i nästa d elrapport
till regeringen i februari 2015.

12

Se bilaga 6 för vilka branscher som kom m er att und ersökas.
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Det finns tre typer av resultat som vi hoppas uppnå m ed vårt projekt:
1) ny kunskap m ed befintlig d ata
2) nya frågor i befintliga und ersökningar
3) förslag till utvid gad e och nya und ersökningar

Ny kunskap med befintliga data
Den första typen av resultat är att skapa nya policyrelevanta innovationsind ikationer inom flera om råd en m ed hjälp av befintlig statistik. En hel del
arbete sker som kan tänkas ge id éer om nya ind ikatorer inom om råd en som
exem pelvis insteg och kunskapsspridning.
Vi kom m er också att förbättra sam ord ningen av olika und ersökningar så
att flera typer av d ata kan kom bineras för tillräckligt m ånga företag. Det är
främ st sam ord ning m ellan und ersöknin garna om it, innovationer och FoU
som är viktig. Sam ord ningen av urvalen m öjliggör m eningsfulla analyser
på sam band m ellan d essa.

Nya frågor i befintliga undersökningar
Den and ra typen av m ål som vi hoppas nå är att, genom att lägga till och
m od ifiera frågor i olika und ersökningar, förbättra m öjligheten till att skapa
policyrelevanta ind ikatorer och bra analyser. Detta arbete har tre olika faser
d är kunskapsinsam ling och analys ger id éer om vad som behöver förbätt ras, d et vill säga förändras och utvid gas. N ästa steg består i att utforma
konkreta frågor och testa d essa i labbm iljö och d ärefter i pilotund ersök ningar, sam t i några fall m od ifiera frågebatteriet i ord inarie insamlingar.
Om råd en som d et skulle kunna ge en hel d el ny kunskap inom är innova tioner inom tjänsteprod uktionen och instegsproblem atiken, m en också
olika delar av immateriella investeringar som marknadsföringsinvesteringar.

Förslag till utvidgade och nya undersökningar
Det tred je om råd et om fattar utvid gningar av und ersökningarna till nya
branscher eller storleksklasser sam t att skapa nya insam lingar eller där
m an går från ad hoc-insam lingar till ord inarie insam lingar. Detta om råd e
kom m er i m ycket bestå av förslag snarare än genomförd a aktiviteter
eftersom d e kräver m er resurser till d en ord inarie verksamheten. Ett
om råd e som kräver utvid gning av urvalet är innovationer inom
tjänsteprod uktionen och d är främ st CIS-und ersökningen bord e utvid gas.
Innovationer inom d en offentliga sektorn är ett om råd e d är vi m ed hjälp av
forskare och en pilotundersökning hoppas kunna bid ra till d et ram verk för
und ersökningar om innovation i offentlig sektor som tas fram av OECD.
En typ av d ata som komm er att bli klar inom projektets ram är patentd ata
som sed an kan kom ma att prod uceras kontinuerligt. Detta avse r svenska
företag och individ ers patent oberoend e om d e har ansökt om svenskt eller
internationellt patent.
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Var befinner vi oss nu och vart kan vi tänkas komma?
H alva uppd ragsperiod en har passerat. Und er d et första året fokuserad e vi
på att förstå problem atiken och på att ringa in d e om råd en som är m est
angelägna att utveckla. Und er d et and ra året har SCB, tillsam m ans m ed
VIN N OVA, Tillväxtanalys och flera led and e forskare inom om rådet
påbörjat arbetet m ed att konkret utveckla statistiken. Flera av d e påbörjad e
arbetena kom m er att slutföras under 2014, and ra under 2015. Till
d elrapporteringen 2015 avser vi att redovisa ind ikatorer inom
utvecklingsom råd ena.
Till slutred ovisningen 2016 kom m er vi att presentera konkreta resultat
inom flera om råd en som m öjliggör förbättrad e beslutsund erlag.
Exem pelvis kan nämnas en m er effektiv process vid uppd ragshantering,
m er sam ord nad e urval och utvecklad e frågor i und ersökningarna. Utöver
d etta ser vi d et som rim ligt att presentera förslag på till exem pel nya
und ersökningar och/ eller utvid gad e und ersökningar som kom m er att
kräva extern finansiering om d e ska genomföras regelbund et.
Vi har även stora förhoppningar på att d e forskare som VIN N OVA och
SCB finansierar kom m er att kom m a fram m ed flera nya och intressanta
ind ikatorer inom flera om råd en.
Avslutningsvis vill vi poängtera att d et pågår en långsiktig utveckling av
statistiken kring innovation. Utvecklingsarbetet sker båd e inom internationella organisationer och genom enskild a nationella initiativ. Uppd raget
till SCB är en d el av d etta långsiktiga utvecklingsarbete och vi bid rar på så
vis till ytterligare kunskap inom om råd et.
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