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Att:  
Utbildningsdepartementet 
Forskningspolitiska enheten 
u.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

 

Stockholm 2015-10-30 

  

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016  
 

Intro: En forskningspolitik som stärker Sveriges konkurrenskraft 

Life science-branschen är en viktig del av Sverige som forskningsnation. Enligt den senaste 
branschrapporten från VINNOVA (2014) är drygt 40 000 personer anställda i närmare 1500 life 
science-företag i Sverige. Av dessa har runt 800 företag, med 11 000 anställda, egen forskning och 
utveckling i Sverige. Life science-sektorn står idag för runt 7 procent av Sveriges varuexport som tack 
vare företagens starka FoU-närvaro också ger Sverige stora skatteintäkter.  

Den forskning och utveckling som sker inom life science präglas av ett nära samarbete mellan 
akademi, företag och sjukvård. Processen som tar en idé till färdig produkt kräver ofta idéer från 
akademins fria forskning, kommersialiseringskunnande från det privata näringslivet och patientkontakt 
från vården. Utvecklingen sker i princip aldrig linjärt där en part lämnar över till en annan. Avgörande 
idéer uppstår överallt under resan och aktörerna behöver hela tiden växelverka med varandra.  

SwedenBIO uppskattar de ökade satsningar som gjorts på biomedicin och teknik i tidigare 
forskningspropositioner. Nu krävs fokuserade satsningar för att få full utväxling på de insatser som 
redan gjorts. Regeringen har aviserat att den forskningspolitiska propositionen 2016 ska ha ett tioårigt 
perspektiv. Det är lovvärt, forskning har långa tidsaxlar. Men förväxla inte de långa tidsperspektiven 
med behovet av att göra saker här och nu. Använd istället tidshorisonten till att göra satsningar nu 
som betalar sig om tio år. 

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Våra 193 
medlemsföretag utvecklar produkter och är experter inom bioteknik, diagnostik, läkemedel och 
medicinteknik och även inom affärsutveckling, IP och juridik. Vi organiserar allt från enskilda 
entreprenörer till stora globala life science-företag. Gemensamt för våra medlemmar är att de 
utvecklar medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa i Sverige och världen.   

Att Sverige fortsätter att satsa på en stark och fri akademisk forskning är en grundförutsättning för vår 
fortsatta utveckling. Samtidigt är det viktigt att omge akademin med rätt strukturer och resurser för att 
bygga ett innovativt näringsliv runt den kompetens och de upptäckter som finns inom akademin.  

Sverige befinner sig i en brytningspunkt. Den kompetens och erfarenhet som finns upparbetad i life 
science-sektorn är en enorm resurs för landet. Men kompetens är en färskvara och utan fokuserade 
insatser riskerar stor potential att gå förlorad.  

Vårt inspel till forskningsproppen berör de områden där vi ser att insatser behövs för att ytterligare 
stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och life science-nation.   
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1. Få ut mer av det statliga innovationsstödsystemet 

Inom life science är det tydligt att världens mest innovativa miljöer skapas där det finns en 
kombination av en stark akademi, snabbrörliga mindre företag, kompetenta investerare och närvaro av 
globala företags forskning. För att få ut maximalt av det statliga innovationsstödssystemet behöver vi 
därför ha effektiva insatser som stärker samtliga delar. Målet för alla insatser måste vara att skapa 
tillväxt och öka internationella investeringar i Sverige.  

Sverige har ett omfattande innovationsstödssystem. Det är i grunden bra, behoven är stora och rätt 
organiserat leder satsningarna till fler och växande företag med kompetens och förmåga att ta fram 
nya innovationer. Samtidigt ser vi att det finns potential att få ut mer av de satsningar som görs.  

Både stora företag och den enskilda life science-entreprenören står i dag inför ett fragmenterat och 
oförutsägbart system som brister i långsiktighet. SwedenBIO anser därför att man i samband med 
forsknings- och innovationspropositionen 2016 ska initiera en översyn av det svenska 
innovationsstödsystemet med målet att effektivisera och rationalisera insatserna för att få ut maximal 
effekt.  

Utgå från den enskilda entreprenörens behov  
Fragmenteringen, som beror på det stora antalet aktörer och initiativ i innovationsstödssystemet, får 
flera negativa konsekvenser. Det leder till att de finansiella resurser som tillförs företag i utvecklingsfas 
blir uppdelade på många små utlysningar. Inom life science är kapitalbehoven ofta stora även i tidiga 
faser och entreprenörer får därför antingen söka stöd från många olika aktörer samtidigt, vilket tar 
mycket tid i anspråk, eller sänka kvaliteten i sina kommersialiseringsinsatser vilket minskar chansen 
att lyckas på sikt.  

De många olika ovanifrån styrda initiativen skapar en oförutsägbarhet för den enskilda entreprenören. 
Idag ska du som företagare inte bara ha ett välgrundat projekt med stor potential utan också ha viss 
tur för att just ditt aktuella behov överensstämmer med de initiativ som för tillfället stöttas av 
innovationsstödsystemet. Det gäller allt ifrån vilket område som står på agendan till vilken 
kommersialiseringsfas som är prioriterad för tillfället. Det är också svårt för den enskilda entreprenören 
att förutspå vilka initiativ som kommer att återkomma vilket skapar en kortsiktighet i systemet.  

I kommande satsningar på innovationsstöd efterfrågar SwedenBIO ett större fokus på entreprenörens 
behov. Principen bör vara att varje entreprenör själv bäst kan bedöma vilket som är nästa steg för 
företaget. Färre aktörer, breda anslag och möjlighet att beviljas en större summa pengar vid varje 
enskilt tillfälle skulle ge företagen bättre möjlighet att ta rätt steg mot tillväxt. För att garantera att 
satsningarna går till de entreprenörer som har bäst tillväxtpotential behöver olika team av 
specialiserade och erfarna experter bedöma ansökningarna. Om ansökan exempelvis berör IP ska 
den bedömas av ett IP-team, om ansökan berör verifiering av tidiga resultat ska den bedömas av ett 
kommersialiseringskunnigt team och så vidare.   

Strategiska innovationsområden behöver en annan struktur 
De senaste åren har mycket av innovationssatsningarna gått via programmen Strategiska 
innovationsområden (SIO). Det är rätt tänkt att välja ut avgränsade områden och satsa strategiskt på 
dessa för att öka Sveriges konkurrenskraft. Detta ska inte ses i motsats till de tidigare beskrivna 
stöden som utgår från entreprenörers behov. Utvalda SIO kan fungera som plattformar för att vaska 
fram insatser som långsiktigt förbättrar systemet och som sedan genomförs via uppdrag till etablerade 
aktörer utan att utveckla nya strukturer med ny byråkrati.  

Det är ännu för tidigt att utvärdera hur väl de strategiska innovationsområdena faller ut men inom life 
science har vi hittills sett att dessa står inför stora utmaningar. Eftersom life science är ett komplext 
område med många aktörer tenderar de strukturer som byggs upp runt de strategiska 
innovationsområdena bli oöverskådliga och målbilden otydlig. Om regeringen väljer att även 
fortsättningsvis kanalisera satsningar på life science via de strategiska innovationsområdena behöver 
man först se över strukturen samt tydligare definiera målen och följa upp avseende dessa. 
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Det övergripande målet bör vara att identifiera och ge etablerade aktörer möjlighet att adressera 
sådant som behöver stärkas nationellt för att öka tillväxten i både små och stora företag. Sådana 
områden kan till exempel vara genomgripande digitaliseringsprojekt. Detta kräver att den ansvariga 
myndigheten är aktiv i genomförandet av SIO-programmen och bidrar med kunskap och råd.  

Enskilda utlysningar till företag eller projekt ska inte utlysas genom de strategiska 
innovationsprogrammen eftersom detta bidrar till fragmenteringen.  

De strategiska innovationsområdesprogrammen behöver också tydligare ledas av industrin samtidigt 
som uppdragsgivaren (regeringen och utvald myndighet) tar ett större ansvar för programmens 
utveckling och måluppfyllnad för att balansera de olika aktörernas intressen.  

 

 

2. Tillgängliggör forskningsinfrastruktur för företag 

Sverige har de senaste åren gjort stora satsningar på forskningsinfrastruktur. Dessa satsningar är bra 
och viktiga för att positionera Sverige internationellt. Flera av satsningarna, som SciLifeLab, Max IV, 
ESS och Swedish Metabolomics Centre är relevanta för life science-sektorn. När satsningarna 
presenterats motiveras de politiskt med att de kommer att bidra till nya innovationer och skapa tillväxt i 
Sverige. För att det ska hända måste infrastrukturen göras tillgänglig för forskande företag. Detta är 
viktigt både för att skapa fler innovationer och för att få ökad tillväxt.  

I dagsläget har de nationella forskningsinfrastrukturer brister när det gäller nyttiggörande och 
samarbeten med företag. Detta beror i huvudsak på att uppgiften att samarbeta med näringslivet 
saknas eller är lågt prioriterat i uppdragsbeskrivningarna kring infrastrukturen. Konsekvensen blir att 
samverkan med andra parter än akademin blir mycket lågt prioriterad i verksamheterna. Det avsätts 
heller inga resurser för personal som kan arbeta tillsammans med företagen, vare sig praktiskt vid 
instrumenten eller för att etablera kontakter och marknadsföra vilka resurser som finns.  

Sverige har en unik möjlighet att bygga kreativa kluster med akademi och små och stora företag runt 
de infrastruktursatsningar som redan är gjorda. Idag missar vi den möjligheten. För att få förväntad 
utväxling på gjorda infrastruktursatsningar krävs omformulerade uppdrag och resurser för interaktion 
med näringslivet. Utformningen behöver också ta hänsyn till hur kvalificerade tjänsteföretag kan dra 
nytta av reformen samtidigt som statliga initiativ aldrig får konkurrera ut en fungerande privat marknad. 

Åtgärder för ett bättre innovationsstödsystem: 

• Initiera en översyn av innovationsstödsystemet med målet att rationalisera och 
effektivisera för att få ut full potential av insatserna. 

• Styr om mot fler breda utlysningar som är öppna för företag i olika skeden med olika behov 
och där excellens prioriteras.  

• Eventuella fortsatta satsningar på strategiska innovationsområden måste föregås av en 
förändring i strukturen. Programmen bör begränsas till strategiska uppdrag som tydligt 
leder till tillväxt och ökade investeringar från företag. De behöver också få tydligare och 
mätbara mål, tydligare industriledning och följas upp och ledas mer av ansvarig myndighet. 
Programmen bör inte fortsättningsvis utlysa projektmedel.  

• Alla innovationssatsningar ska utgå från följande principer: entreprenörens behov ska vara 
styrande, undvik om möjligt att bygga ytterligare strukturer, insatserna ska stärka life 
science-sektorn på ett nationellt eller nordiskt plan. 
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Förutom de nationella forskningsinfrastrukturerna finns det stor kapacitet på instrument i övriga 
akademin och på företag. Sverige har mycket att vinna som forsknings- och innovationsland på att 
bättre nyttja dessa resurser. Projektmedel som kan sökas av både akademi och företag för att 
tillgängliggöra infrastruktur kan bidra till en ökad öppenhet. På så sätt skulle utrustningen gå från att 
vara enbart forskningsinfrastruktur till att bli forsknings- och innovationsinfrastruktur. 

 

 

3. Skapa ökad rörlighet av forskare och locka internationell kompetens 

I de starka life science-kluster som finns i till exempel Boston, Cambridge och Köpenhamn är det 
kombinationen av en dynamisk företagsmiljö runt en stark akademi som är huvudingrediensen. För att 
skapa dessa miljöer krävs att forskarna och innovatörerna kan röra sig naturligt mellan akademin och 
företagen.  

Idag är den begränsade rörligheten av forskare en stor konkurrensnackdel för Sverige. Vi riskerar till 
exempel redan att tappa internationella experter till våra företag på grund av svårigheter att få till 
affilierade professurer och andra forskartjänster vid våra lärosäten och vi hamnar på efterkälken när 
det gäller att skapa kreativa kluster.  

För att öka rörligheten krävs insatser både på systemnivå och på individuell nivå.  

 

 

4. Låt svensk vård bli en plats för forskning och innovation 

Hälso- och sjukvården är en viktig resurs för den medicinska forskningen i Sverige. Ska vi få fram nya 
innovationer och en vård som håller sig i framkant krävs att både forskning och innovation är en 
självklar del av vardagen för personalen i hälso- och sjukvården. Allt för stort fokus på vårdproduktion 
och prispress har lett till att både forskning och innovation blivit lidande i svensk vård. Det saknas idag 
både tid och forskande personal. Konsekvensen ser vi i ett minskat antal kliniska prövningar och att 
svenska patienter riskerar att sent få tillgång till nya mer effektiva behandlingar.  

Åtgärder för att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur för företag: 

• Ge nationella forskningsinfrastrukturer och andra satsningar på avancerad 
forskningsutrustning i uppdrag att minst 20 procent av användningen ska ske tillsammans 
med företag, både små och stora. Tillför medel så att det blir kostnadsneutralt för 
lärosätena. 

• Avsätt resurser för personal, utbildning och marknadsföring som är dedikerad för 
interaktion med företag.  

• Utlys projektmedel för tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur.  

Åtgärder för att öka rörligheten av forskare:  

• Utvärdera universitet och högskolor utifrån hur väl de samverkar med näringslivet.  
• Öka meritvärdet för forskning gjord i, eller i samarbete med, industrin. Låt förslagsvis ett 

års forskning på företag motsvara två publicerade artiklar vid anslagssökningar och 
tjänstetillsättningar.  

• Prioritera mobilitetsprogram.  
• Skapa delade tjänster mellan företag och akademi där VINNOVA matchar lönen för den 

akademiska delen av tjänsten.  



          

SwedenBIO • Wallingatan 24 • 111 24 Stockholm • Tel: 08-21 66 20 • Org.nr: 556644–6398 •  www.swedenbio.se 

 

5 

Sedan utredningen Starka tillsammans (SOU 2013:87) lades fram har flera bra initiativ, bland annat 
Kommittén för nationell samordning av kliniska studier, tagits för att stärka Sveriges attraktionskraft för 
kliniska prövningar. Dessa behöver få fortsatta ekonomiska resurser för att kunna genomföra de 
förändringar som bland annat föreslogs i Starka tillsammans.  

En snabb insats för att digitalisera patientdata är mycket viktigt för att Sverige ska kunna stärka sin 
position som ett land för kliniska prövningar, se mer om det nedan.  

Nuvarande regering har vid flera tillfällen identifierat att svensk vård behöver bli mer öppen för 
innovation. Att åtgärda detta är en viktig del av att stärka Sverige som forskningsnation. För att vända 
den utvecklingen krävs både insatser på systemnivå (exempelvis ersättningsmodeller för innovationer) 
och på individnivå (exempelvis meritvärdet i att forska för vårdprofessioner).  

 

 

5. Digitalisering: patientdata är en viktig forskningsinfrastruktur 

Den snabba digitaliseringen innebär att hela det medicinska forskningsområdet står i en brytpunkt där 
stora mängder data kan samlas om patienter. Data som i sin tur leder till mer individanpassade 
behandlingar som är bättre både för patienten och samhällsekonomin.  

Digitaliseringen innebär enorma forskningsmöjligheter som kommer att förbättra människors hälsa, 
men den innebär också att Sverige är rejält konkurrensutsatt när det gäller att bygga upp en 
forskningsinfrastruktur runt patientdata. Tack vare våra personnummer och en historik med 
patientregister har vi unikt goda förutsättningar. Men om vi inte omgående gör stora ansträngningar 
kommer vi snart bli omsprungna och tappa mycket av vår internationella konkurrenskraft. England, 
Estland, Danmark och Finland är exempel på länder som alla storsatsar på att bygga infrastrukturer 
runt patientdata och dess koppling till biobanker. Tack vare satsningarna kommer dessa länder bli 
viktiga noder i den globala medicinska forskningen.  

SwedenBIO kan inte nog understryka behovet av att skyndsamt satsa på att bygga en nationellt 
sammanhållen forskningsinfrastruktur runt patientdata. I det arbetet är det också viktigt att ha en 
dialog med industrin kring vilka biomarkörer som behövs för framtidens uppföljning och 
individanpassade behandling. 

 

Åtgärder för att stärka forskning och innovation i svensk vård:  

• Ge Kommittén för nationell samordning av kliniska studier utökade resurser för att 
kvalitativt och effektivt genomföra förslagen i betänkandet Starka tillsammans. 

• Avsätt resurser för att skapa en jämn och hög kvalitet i alla 6 regionala noder för kliniska 
studier. 

• Prioritera arbetet med nya ersättningsmodeller och upphandling av innovativa produkter 
och tjänster. 

Åtgärder för att digitalisera patientdata:  

• Skapa regelverk som med individers integritet i centrum även tillåter forskning baserad på 
databaser. 

• Utveckla Sveriges journaler, register, patientdatabaser och biobanker så att de blir 
nationellt täckande, strukturerade, kompatibla med varandra och sökbara.  

• Skapa gränssnitt så att patientdata effektivt kan användas av forskare inom såväl akademi 
som företag med fortsatt respekt för individers integritet.  
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6. Öka företagens investeringar i forskning 

Svenskt näringsliv visar i rapporten ”Kunskapsekonomi på sluttande plan?” (2015) att företagens FoU-
investeringar över en tioårsperiod sjunkit med nästan en procent av BNP. En ändamålsenlig 
forsknings- och innovationspolitik bör ha som mål att öka denna andel igen. I utformandet av politik för 
detta måste man ha förståelse för de skilda förutsättningar som gäller för mikro, medelstora och stora 
företag.  

För att öka de minsta företagens investeringar i forskning behöver man se över deras totala möjlighet 
att kapitalisera sin verksamhet. I deras begränsade ekonomi gör också avdrag på arbetsgivaravgiften 
för forskare stor skillnad. För de medelstora till stora företagen är det allmänna skattetrycket en viktig 
faktor när de avgör var de ska lägga sina forskningsinvesteringar. Förlängd och förenklad expertskatt 
hjälper i det avseendet till att stärka Sveriges konkurrenskraft.  

För de allra största och tillverkande företagen är det viktigt att vara medveten om att deras beslut om 
tillverkning och forskning ofta hänger ihop. Att ha bra förutsättningar för tillverkning bäddar därför för 
ökade FoU-investeringar i landet. För dessa är också bolagsskatten av stor betydelse. 

 

 

Fortsatt dialog. Life science kräver ständig utveckling 

Utvecklingen inom life science går snabbt och andra länder tar hela tiden nya initiativ och flyttar fram 
sina positioner. Svensk forsknings- och innovationspolitik behöver kontinuerligt utvecklas för att möta 
den internationella konkurrensen. SwedenBIO med sitt breda nätverk av entreprenörer, globala 
företag inom life science, investerare och experter bidrar gärna i den fortsatta dialogen för att på bästa 
sätt stärka Sverige.  

 
Med vänliga hälsningar 

  

 

 

Jonas Ekstrand 

 

Ingrid Heath  

 

Anna Sandström 

VD SwedenBIO Vice vd och policychef, 
SwedenBIO 

Ordförande arbetsgruppen för 
forskning och utveckling, 
SwedenBIO 

Åtgärder för att öka företagens investeringar i forskning:  

• Öka FoU-avdraget.  
• Se över reglerna för personaloptioner så att de inte förmånsbeskattas förrän vid realisering 

och att vinsten då beskattas som inkomst av kapital. 
• Genomför förändringarna som föreslås i betänkandet ”En fondstruktur för innovation och 

tillväxt” (SOU 2015:64) och dedikera 1,5 miljard av det statliga riskkapitalet till life science.  
• Förläng och förenkla expertskatten. 
• Se över hur förutsättningar för tillverkning kan förbättras.  


