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Förord 

Fler och bättre jobb är en av Unionens tre hjärtefrågor. Ett viktigt verk-
tyg för att skapa förutsättningar för fler och bättre jobb är näringspoli-
tiken. Konkurrenskraftiga företag och ekonomisk tillväxt bidrar till att 
jobb behålls, skapas och utvecklas och skapar utrymme för högre löner, 
bättre villkor och ökad välfärd. 

Näringspolitik är ett brett politiskt område. De näringspolitiska rikt-
linjerna innehåller Unionens ståndpunkter inom kompetensförsörj-
ning, innovationskraft, mindre företags förutsättningar, infrastruktur, 
bostäder, energiförsörjning, skatter med näringspolitisk koppling samt 
förutsättningar för internationell handel. Sammantaget handlar områ-
dena ovan om att skapa goda förutsättningar för företag att investera 
och utvecklas i Sverige och att individer får möjlighet att använda sin 
innovationskraft, både som anställd och som företagare. Förslagen i 
riktlinjerna är främst riktade mot politiker. 

De näringspolitiska riktlinjerna beslutades av Unionens förbunds-
styrelse i mars 2014 och är framtagna på Unionens enhet för politik, 
opinion och påverkan av Gösta Karlsson, Jesper Lundholm, Fredrik 
Söderqvist, Jon Tillegård och Emma Tjärnback. Under arbetets gång 
har värdefulla inspel gjorts av en referensgrupp bestående av förbunds-
styrelseledamöter och regionchefer, samt genom bidrag från Unionens 
regionala styrelser. 

Mars 2014

Cecilia Beskow 

Samhällspolitisk chef, Unionen



6

Sammanfattning av Unionens förslag 
för fler och bättre jobb

Det svenska näringsklimatet får höga betyg vid internationella jämförel-
ser. Men omvärlden förändras ständigt och näringslivet – och närings-
politiken – behöver ständigt utvecklas för att möta de utmaningar som 
finns. Nedan följer en översikt av de områden Unionen tar upp i rap-
porten samt några exempel på förslag som lyfts fram. Samtliga förslag 
återfinns under respektive avsnitt. 

Lyft fram fördelarna med den svenska modellen
Den svenska modellen och vårt välfärdssystem innebär många fördelar 
som mer aktivt måste lyftas fram och spridas till investerare och besluts-
fattare i företagen. Det finns en risk att investeringsbeslut tas baserat 
på en begränsad mängd information, som inte alltid tar hänsyn till de 
fördelar som finns med det system vi har i Sverige.

Utbildning grunden för fungerande kompetensförsörjning
Tillgång till kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för att före-
tagen ska vilja investera och utvecklas i Sverige. Vidareutbildning av 
yrkesverksamma kan underlättas genom förändringar i studiemedels-
systemet och förbättrade möjligheter att pröva reell kompetens. Ökad 
samverkan mellan näringslivet och den högre utbildningen kan främjas 
genom särskilda resurser för utbildningssamverkan till universitet och 
högskolor. Den högre utbildningen måste fortsätta att byggas ut med 
ökad kvalitet. Det är också nödvändigt med förändringar i villkoren för 
internationella studenter och forskarstuderande för att förbättra företa-
gens möjligheter att rekrytera specialistkompetens. 

Ta vara på innovationskraften
Samtidigt som företagen måste bli bättre på att ta vara på medarbetar-
nas innovationskraft måste staten fortsätta att rikta satsningar mot att 
främja företagens tillgång till och egna arbete med forskning och inno-
vation. Gemensamma satsningar mellan stat och näringsliv, ökat fokus 
på tjänsteinnovationer och mindre företags förutsättningar för innova-
tionsarbete, innovationsupphandling och ett förbättrat skydd för imma-
teriella rättigheter är några områden där Unionen pekar på satsningar. 
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Bättre förutsättningar för innovativa små och medelstora företag
Små och medelstora företag har svarat för en oproportionerligt stor del 
av sysselsättnings- och tillväxtökningen det senaste decenniet. Detta 
beror till stor del på dessa företags förmåga att kommersialisera inno-
vationer. För att underlätta för nya företag att starta och växa behöver 
möjligheterna till kapitalförsörjning förbättras, inte minst möjligheter 
och villkor för banklån som är en viktig finansieringskälla för små och 
nystartade företag. Förslag rörande riskkapital och trygghet för företa-
garen tas också upp.

Investera i infrastruktur
De senaste decennierna har investeringarna i infrastruktur i Sverige 
som andel av BNP legat på en historiskt låg nivå och detta måste föränd-
ras. En infrastruktur som inte fungerar innebär höga kostnader, både 
för näringslivet och för samhället. Järnvägen och vägnätet är exempel på 
områden där det krävs ökat underhåll och investeringar, utifrån ökade 
behov av gods- och persontransporter. Pendling kan förenklas genom 
gemensamma biljettsystem över länsgränser där det inte fungerar idag. 
It-infrastrukturens tillgänglighet och pålitlighet behöver också förbätt-
ras. Inte minst är det av stor betydelse för jobb och tillväxt utanför de 
större tätorterna.

Ökad tillgång till bostäder
Tillgången till bostad och tillhörande samhällsservice är avgörande för 
att företag ska kunna rekrytera den kompetens de behöver och männ-
iskor flytta till jobb eller studier. Byggandet måste öka, framför allt byg-
gandet av hyresrätter, samtidigt som rörligheten på bostadsmarknaden 
måste förbättras. Detta kräver förändringar i lagar och regler där Unio-
nen lyfter fram några förslag. 

Hållbar energi till konkurrenskraftiga priser
Tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser är avgörande för många 
branscher. Ur ett samhällsperspektiv är även hållbarhetsaspekten vik-
tig. För att kunna uppnå detta behövs en långsiktighet i energipoliti-
ken vilket kräver en bred blocköverskridande överenskommelse. För att 
minska överföringsförluster och öka effektiviteten behövs investeringar 
i infrastrukturen för energidistribution och fler kopplingar till Europa. 

Beskattning för framtida tillväxt och välfärd
Företagens investeringsbeteenden styrs till viss del av hur skattesyste-
men ser ut i olika länder. Skattekonkurrens mellan länder för att vinna 
företags lokalisering ska i möjligaste mån undvikas. Investerings- och 
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produktionsbeslut från företagens sida bör istället i så hög grad som 
möjligt fattas på kommersiella grunder. Ökad transparens mellan olika 
länders skattesystem samt en harmoniserad bolagsskatt inom EU är 
några förslag Unionen för fram. Unionen anser också att det behövs en 
skattereform i Sverige som är anpassad till de utmaningar, villkor och 
krav som Sverige möter i dag och tjugo år framåt. 

Utveckla den internationella handeln
Internationell handel är avgörande för ett litet land som Sverige. Unio-
nen är positivt inställd till frihandel och anser att tullar bör minska och 
kvotsystem succesivt tas bort i handelsavtalen. Det behöver också klar-
göras vilka typer av nationella regler som är tillåtna och vilka som kan 
betraktas som handelshinder. Länder ska inte konkurrera med dåliga 
arbetsförhållanden utan utrymme ska ges för att ställa krav på produk-
ter utifrån sociala och hälsomässiga villkor. Reglerna för global tjänste-
handel behöver också utvecklas. 
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Inledning

Fler och bättre jobb är en av Unionens tre hjärtefrågor. Ett viktigt verk-
tyg för att skapa förutsättningar för fler och bättre jobb är näringspoliti-
ken. Genom att skapa så goda  förutsättningar som möjligt för företagen 
att investera och utvecklas i Sverige kan vi behålla och utveckla de jobb 
som redan finns här och medverka till att nya jobb skapas. Det finns 
en enorm potential i individers kunskap, innovationskraft och engage-
mang. Det måste vi i Sverige bli bättre på att ta vara på. Samhället, före-
tag och organisationer drar nytta av detta samtidigt som människor får 
växa och utvecklas i sitt arbetsliv, vare sig det gäller som anställd eller 
företagare. 

Näringspolitik är ett brett politiskt område som lätt kan verka abstrakt. 
Men vad det egentligen handlar om är sådana grundläggande saker som 
möjlighet att ha ett jobb som man utvecklas och trivs med, möjlighet att 
byta jobb eller vidareutbilda sig om man vill prova något nytt, möjlighet 
att ta sig till och från jobbet på ett smidigt sätt, möjlighet för företaget 
där man jobbar att kunna ta emot och leverera sina varor och tjänster 
på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, möjlighet att kunna flytta till 
jobb och studier, möjlighet att kunna förverkliga sin dröm och starta 
eget… ja, listan kan göras ännu längre. Näringspolitik handlar alltså om 
vår vardag.  

Svenska näringsklimatet får högt betyg internationellt…
Sverige ligger bra till enligt olika internationella rankningar av närings-
klimatet. I World Economic Forums Global Competitiveness Index 2013 
ligger Sverige på sjätte plats i världen.  Förvisso en försämring sedan 
2012 då Sverige hamnade på fjärde plats, men Sverige anses vara en av de 
mest produktiva och konkurrenskraftiga ekonomierna i världen. 

”Sweden falls two places to 6th position. Like Switzerland, the coun-
try has been placing significant emphasis on creating the conditions 
for innovation led growth. Although the assessment has deteriorated 
over the past year—mainly due to a somewhat weaker macroeconomic 
environment—the quality of Sweden’s public institutions remains first 
rate, with a very high degree of efficiency, trust, and transparency.
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Private institutions also receive excellent marks, with firms that demon-
strate highly ethical behavior. Additional strengths include goods and 
financial markets that are very efficient, although the labour market 
could be more flexible (Sweden ranks 57th on the flexibility sub pillar).

Combined with a strong focus on education over the years and a high 
level of technological readiness (1st), Sweden has developed a very 
sophisticated business culture (7th) and is one of the world’s leading 
innovators (6th). These characteristics come together to make Sweden 
one of the most productive and competitive economies in the world”

Källa: World Economic Forum (2013)

… men vi i Sverige måste bli bättre på att lyfta fram  
fördelarna med den svenska modellen
Trots goda omdömen omges den svenska modellen och det svenska 
välfärdssamhället till viss del av negativa rykten. Parametrar som höga 
skatter, hög facklig organisationsgrad och lagstiftning och regler på 
arbetsmarknaden förs ibland fram som argument mot att investera och 
verka i Sverige utan att det görs någon helhetsanalys över vad det inne-
bär i praktiken för företagen.  

Risken är att Sverige och svenska arbetsplatser går miste om investe-
ringar när besluten fattas baserade på en begränsad mängd mått och 
fakta som inte ger hela bilden. Det innebär i slutändan att det inte alltid 
är den långsiktigt mest lönsamma investeringen som genomförs. Exem-
pelvis hävdas att de relativt höga inkomstskatterna i Sverige försvårar 
möjligheten att rekrytera expertkunskap från utlandet. Det är då viktigt 
att lyfta fram exempelvis skattefinansierad sjukvård, utbyggd och billig 
barnomsorg, avgiftsfri utbildning och så vidare. 

Den svenska modellen innebär ett väletablerat samarbete mellan fack-
förbund och arbetsgivare i de flesta branscher och företag. Det innebär 
i sin tur få konfliktdagar och kompromisslösningar som ger hög accep-
tans och följsamhet till beslut. Svensk arbetsmarknadslagstiftning, som 
brukar kritiseras för att inte vara flexibel, är dispositiv, vilket innebär att 
fack och företag ofta kommer överens om andra lösningar än de som 
lagen anger. 

Den svenska modellen innebär dessutom en stor acceptans för struktur-
omvandling. När en anställd förlorar sitt jobb finns det ett skyddsnät, 
via det offentliga och för fackligt anslutna dessutom via kollektivavtal, 
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som ger möjligheter till försörjning, vidareutbildning och förhopp-
ningsvis nytt jobb.  Även om det över tid skett förändringar i hur väl det 
allmänna skyddsnätet fungerar bidrar det till att näringslivet lättare kan 
anpassa sig till omvärldsförändringar och behålla sin konkurrenskraft.  

Därför behöver kunskapen om den svenska modellen och vår välfärds-
modell öka och spridas till investerare och beslutsfattare i företagen. Här 
har både svenska fackförbund, arbetsgivare och enskilda företagsrepre-
sentanter ett stort ansvar. Men även staten, i form av exempelvis myn-
digheten Business Sweden, som bland annat har till uppgift att främja 
investeringar i Sverige, måste vara en god ambassadör och aktivt föra 
fram en helhetsbild av det svenska näringsklimatet.

Rapportens upplägg
Sveriges näringsklimat ligger alltså väl till vid internationella jämförel-
ser. Det innebär dock inte att vi i Sverige kan slå oss till ro. Omvärlden 
förändras ständigt och näringslivet – och näringspolitiken – behöver 
ständigt utvecklas för att möta de utmaningar som finns. 

Unionens näringspolitiska riktlinjer innehåller beskrivningar av centrala 
utmaningar i det svenska näringsklimatet och våra förslag till lösningar. 
Förslagen i riktlinjerna riktar sig främst till politiska beslutsfattare. 

Under vårt arbete med rapporten har ett område framstått som helt cen-
tralt och som en grundförutsättning för att företag överhuvudtaget ska 
kunna verka eller vilja investera i Sverige – tillgång till kompetens. Rikt-
linjerna inleds därför med ett avsnitt om kompetensförsörjning. 

Innovationskraft är en viktig förutsättning för både dagens och mor-
gondagens konkurrenskraft i företag och detta tema ägnas det andra 
avsnittet åt. Små och stora företag samspelar med varandra och är vik-
tiga förutsättningar för varandras existens. Det finns dock särskilda 
utmaningar för mindre företag, särskilt sådana som är nystartade. Sam-
tidigt är det i dessa företag som en stor del av de nya jobben skapas. 
Därför ägnas det tredje avsnittet särskilt åt mindre företags utmaningar.

Infrastruktur är a och o för att företag ska kunna få tillgång till kompetens 
och ta emot och leverera såväl insatsvaror som färdiga varor och tjänster. 
Tillgången till bostäder, snabba, tillförlitliga transporter samt hållbar och 
konkurrenskraftig energi ägnas därför de tre följande avsnitten åt. Avslut-
ningsvis tar riktlinjerna upp några problem och förslag på lösningar inom 
skatteområdet med koppling till näringspolitik samt villkoren för handel 
med omvärlden, båda viktiga ramverk för företagen att förhålla sig till. 
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Utbildning grunden för fungerande 
kompetensförsörjning
Det svenska näringslivet konkurrerar i stor utsträckning med avance-
rade och effektivt producerade varor och tjänster på en global marknad. 
Det innebär att medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste fak-
torn för företagens utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. 

Svenska företag har idag tillgång till högt kvalificerad arbetskraft. Utbild-
ningsnivån har höjts markant i näringslivet de senaste två decennierna 
och Sverige hamnar högt i OECDs mätningar av den vuxna befolkning-
ens färdigheter.1 Men Sveriges position som kunskapsnation kan inte tas 
för given. Flera konkurrentländer inom OECD satsar exempelvis mer 
på utbyggnad av eftergymnasial utbildning än Sverige och utbildnings-
nivåerna ökar snabbt i många starkt växande ekonomier. 

Ett formellt utbildningsystem av hög kvalitet på alla nivåer är grunden 
för en fungerande kompetensförsörjning.2 Forskning visar att särskilt 
investeringar i högre utbildning ger stora positiva ekonomiska effekter 
i kunskapsbaserade och innovationsdrivna ekonomier som Sverige, då 
den bidrar till att stärka arbetskraftens innovationsförmåga. Hur den 
högre utbildningen utformas och dimensioneras har därför en avgö-
rande betydelse för näringslivets förutsättningar att utvecklas och inves-
tera i Sverige och för att nya kvalificerade arbetstillfällen kan skapas.

Universitet och högskolor har även konkret betydelse för företagens 
agerande och för den regionala utvecklingen. Närheten till universitet 
och högskolor har ofta stor betydelse för var företag väljer att lokalisera 
sina verksamheter och sina investeringar exempelvis i forskning och 
utveckling (FoU).3 Företagen lockas både av tillgången på välutbildad 
arbetskraft och av närheten till forskningen. 

Utnyttja högskolans potential för vidareutbildning av 
yrkesverksamma
De redan yrkesverksamma är betydligt fler än inflödet av nyutbildade på 
arbetsmarknaden varje år. Hur de yrkesverksammas kompetens utveck-
las är därför av avgörande betydelse för företagens utvecklingsmöjligheter 

1 Heyman med flera (2013) och SCB (2013).
2 I dessa riktlinjer görs en avgränsning till formell utbildning. För Unionens syn på kompetensutveck- 
 ling utanför det formella utbildningsystemet, se Unionen (2011) Kompetensutveckling för   
 framgång och trygghet – Unionens politiska plattform för kompetensutveckling. 
3 Se exempelvis Unionen (2013) Vad avgör företagens FoU-investeringar och Andersson med flera 2006).



14

och konkurrensförmåga. En stor del av kompetensutvecklingen sker på 
arbetsplatsen och genom icke formell utbildning i form av olika personal-
utbildningar. Den kompetensutvecklingen är nödvändig men inte nog för 
att arbetskraftens samlade kompetens ska utvecklas i tillräcklig takt. Hög-
skolor och universitet behöver därför få en större roll för återkommande 
utbildning av dem som redan befinner sig på arbetsmarknaden. 

En förutsättning är ett brett utbud av utbildningar som till form och inne-
håll är anpassade till yrkesverksammas behov och möjligheter, som kvälls- 
eller nätbaserad distansundervisning. Högskolor och universitet behöver 
ha lika goda ekonomiska möjligheter att bedriva utbildning som vänder 
sig till yrkesverksamma som till traditionella studenter. Det är även viktigt 
att staten ser till att lärosätena har goda förutsättningar att utveckla den 
it-baserade undervisningen, som både är av stor vikt för yrkesverksamma 
och av strategisk betydelse för de svenska lärosätenas framtid.

Den ofta avsevärda kompetens som förvärvats i arbetslivet eller i andra 
sammanhang måste i högre utsträckning än idag kunna användas för att 
söka till högre utbildning. Enligt högskoleförordningen ska reell kom-
petens kunna prövas för behörighet och tillgodoräknande inom hög-
skolan (så kallad validering). Prövning av reell kompetens är samhälls-
ekonomiskt lönsam då kortare utbildningstider medför både minskade 
offentliga utgifter och högre skatteintäkter. Trots det arbetar få högsko-
lor aktivt med detta. En viktig orsak är att lärosätet inte får ersättning 
för genomförd validering, som därför blir en kostnad inom ramen för 
lärosätets egen ekonomi. Staten bör därför tilldela högskolor och uni-
versitet särskilda resurser för prövning av reell kompetens.4  

Unionen anser att:
yy Högskola och universitet behöver få en utökad roll för kompetensför-

sörjningen genom bättre möjligheter för återkommande utbildning 
för redan yrkesverksamma. Det förutsätter ett stort utbud av utbild-
ningar som till form och innehåll är anpassade till yrkesverksammas 
behov och möjligheter, som kvälls- och distansundervisning. 

yy Högskolor- och universitet behöver ha lika goda ekonomiska förut-
sättningar att bedriva utbildning som vänder sig till yrkesverksamma 
som till traditionella studenter.

yy Staten behöver tillföra universitet och högskolor resurser för att kom-
pensera för kostnader i samband med prövning av reell kompetens 
för behörighet och tillgodoräknande.

4 De förändringar Unionen vill se beskrivs närmare i Unionen (2013) Unionens utbildningspolitiska  
 riktlinjer.



15

Anpassa studiemedelssystemet för återkommande  
utbildning
Studiemedelssystemet är inte anpassat för att möta yrkesverksammas 
behov. Studier med studiemedel är för de allra flesta därför inte ett reellt 
alternativ.  Från 40 års ålder är det exempelvis ett mycket litet och suc-
cessivt minskande antal personer som finansierar sina högskolestudier 
med studiemedel: vid 40 års har färre än 1000 personer studielån, vid 45 
års ålder färre än 500 och vid 50 års ålder färre än 100 personer.5 De över 
40 års ålder står endast för fyra procent av den totala användningen av 
studiemedel inom all eftergymnasial utbildning.6 De flesta yrkesverk-
samma är hänvisade till kortare och mindre omfattande studier som 
kan bedrivas utan studiemedel, inte sällan parallellt med heltidsarbete. 
Även dessa kurser är viktiga för kompetensförsörjningen. Men framfö-
rallt behövs bättre möjligheter för fler att gå ner i arbetstid och satsa på 
mer omfattande studier för vidareutbildning eller karriärbyte. 

Det krävs flera förändringar av studiemedelssystemet för att skapa reella 
förutsättningar för återkommande studier för yrkesverksamma, som en 
högre bidragsdel efter viss tid som yrkesverksam, en höjning av fribe-
loppet för att möjliggöra studiemedelsfinansierade deltidsstudier paral-
lellt med deltidsarbete, en förskjutning av åldersbegränsningarna i låne-
trappan och utökade möjligheter att få nya veckor med studiemedel. 
Studiemedelssystemet behöver även gå att kombinera med annan finan-
siering, exempelvis från parterna på arbetsmarknaden eller individuellt 
kompetenssparande, utan att det begränsar rätten till studiemedel. En 
fungerande finansiering av återkommande studier förutsätter en trede-
lad finansiering där parterna på arbetsmarknaden, staten och individen 
delar på kostnaden.7 

Unionen anser att:
yy Studiemedelssystemet behöver anpassas för att ge yrkesverksamma 

reella förutsättningar att finansiera återkommande utbildning.

5 Beställd statistik från SCB över studiedeltagande och studiefinansiering inom högskoleutbildning ht  
 2010.
6 Beställd statistik från CSN över studiemedelsanvändningen 2012 inom eftergymnasial utbildning,  
 egen bearbetning. Endast studiemedel som betalats ut för studier i Sverige ingår. 
7 Läs mer om Unionens syn på behovet av ett nytt system för finansiering av kompetensutveckling i  
 Unionen (2011) Kompetensutveckling för framgång och trygghet – Unionens politiska plattform  
 för kompetensutveckling. De förändringar Unionen vill se i studiemedelssystemet beskrivs närmare i  
 Unionen (2013) Unionens utbildningspolitiska riktlinjer. 
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Utbildningssamverkan ger högre avkastning på  
investeringar i utbildning
Mycket talar för att satsningar på utbildningssamverkan bidrar till 
högre avkastning på samhällets investeringar i högre utbildning.8 Att 
universiteten och högskolorna ska samverka med det omgivande sam-
hället slogs fast i högskolelagen för snart två decennier sedan. Det har 
skett en successiv utveckling men både omfattningen och kvaliteten är 
fortfarande ojämnt fördelad mellan olika lärosäten och utbildningsin-
riktningar. Undersökningar visar exempelvis återkommande att stora 
grupper studenter inte får möjlighet att göra praktik under sin utbild-
ning eller upplever stora brister i utbildningens arbetsmarknadsanknyt-
ning. Högskolelagen bör därför kompletteras med ett tydligt uppdrag 
om utbildningssamverkan, på samma vis som det idag klargörs att hög-
skolan ska verka för att forskningsresultat ska komma till nytta.

Samverkansuppgiften har huvudsakligen finansierats genom projekt-
anslag, varav endast en mindre del har gått till utbildningssamverkan. 
Osäker finansiering ger såväl lärosäten som enskilda forskare lägre 
incitament att satsa på samverkan. Staten bör därför tilldela högskolor 
och universitet särskilda resurser för detta. Utbildningssamverkan bör 
även vara ett kriterium vid kvalitetsrelaterad resurstilldelning. Eftersom 
varje lärosäte har unika förutsättningar i form av utbildningsstruktur 
och omgivande näringsliv bör staten inte reglera hur utbildningssam-
verkan ska utformas utan snarare bedöma strukturer, utvecklingsarbete 
och resultat.

Universitet och högskolor behöver i sin tur klargöra mål och ansvar 
på olika nivåer och skapa interna strukturer som främjar utbildnings-
samverkan. Det är viktigt att representanter från näringslivet bjuds in 
till lärosätenas olika styrelser och råd där utbildningars innehåll och 
näringslivets långsiktiga utveckling kan diskuteras kontinuerligt. Uni-
versitet och högskolor behöver också vidta åtgärder för att främja per-
sonrörligheten mellan näringsliv och akademi. En utvecklad utbild-
ningssamverkan förutsätter även ett aktivt näringsliv, som tar emot 
studenter i samband med praktik och examensarbeten. En komplette-
rande möjlighet utanför det formella utbildningsystemet kan vara att 
anställa studentmedarbetare.

Unionen anser att:
yy Det bör föras in ett tydligt uppdrag om utbildningssamverkan i hög-

skolelagen, motsvarande det som idag finns om att högskolan ska 
verka för att forskningsresultat ska komma till nytta.

8 För närmare genomgång av effekter av utbildningssamverkan, se Bengtsson (2013). 
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yy Universitet och högskolor ska tilldelas särskilda resurser för utbild-
ningssamverkan. Utbildningssamverkan bör även vara ett kriterium 
vid kvalitetsrelaterad resurstilldelning. 

yy Relevant praktik och annan arbetsplatsförlagd undervisning ska 
erbjudas på fler universitets- och högskoleutbildningar. 

yy Universitet och högskolor bör upprätta planer och strukturer för 
samverkan, vidta åtgärder för att öka personrörligheten mellan aka-
demi och arbetsliv och bereda plats för representanter från näringsli-
vet i styrelser och programråd.

Check för utbildningssamverkan till små och medelstora 
företag
Små och medelstora företag står för en stor del av tillväxten av nya 
arbetstillfällen. Samtidigt saknar de ofta upparbetade relationer med 
universiteten och de anställda har generellt lägre utbildningsnivå än 
i större företag. Det finns därför potentiellt stora vinster i en utökad 
utbildningssamverkan mellan akademin och dessa företag. Studen-
ter fungerar som överförare av ny kunskap och teknik och kan bidra i 
utvecklings- och förbättringsarbeten. Den typ av utvecklingsarbete som 
på grund av tids-, kompetens- eller resursbrist ofta inte prioriteras, men 
som är av stor vikt för att företagen ska kunna växa. Eftersom små och 
medelstora företag som regel saknar resurser att handleda studenter bör 
staten erbjuda dem en särskild check för utbildningssamverkan, som 
kraftigt kan sänka deras kostnader för handledning i samband med 
praktik eller examensarbeten. På sikt bör ökad utbildningssamverkan 
kunna bidra till fler akademiker i dessa företagsstorlekar. 

Unionen anser att:
yy Staten bör underlätta för små och medelstora företag att ta emot stu-

derande genom en check för utbildningssamverkan som kompense-
rar för kostnader för handledning.

Investeringar i den högre utbildningens utbyggnad och 
kvalitet 
Trots den snabba utbyggnaden av högskolan från tidigt 1990-tal och ett 
decennium framåt är utbildningsnivån lägre i Sverige än i flera viktiga 
konkurrentländer. Sett till andelen i befolkningen (25-64 år) med minst 
en tvåårig eftergymnasial utbildning placerar sig Sverige något över snit-
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tet för OECD, medan tretton länder har en högre utbildningsnivå. 9 Sett 
endast till längre eftergymnasial utbildning är utbildningsnivån högre 
i ett tiotal länder. Samtidigt har utbyggnaden i Sverige planat ut under 
2000-talet, med undantag för en tillfällig topp i samband med finanskri-
sen. Antalet helårsplatser i högskolan var år 2013 tillbaka på samma nivå 
som vid början av 2000-talet.10 Den nuvarande utvecklingen innebär att 
Sverige riskerar att halka efter andra ekonomier med högre ambitioner 
för den högre utbildningen.  I förlängningen riskerar det näringslivets 
konkurrenskraft. För att säkra kompetensförsörjningen bör den högre 
utbildningen byggas ut. 

Investeringar krävs även i högskoleutbildningens kvalitet. Under de 
senaste två decennierna har anslagen till högskolan urholkats. Den kraf-
tigaste minskningen av ersättningen per student ägde rum under 1990-
talet, men utvecklingen har fortsatt under 2000-talet. Bristande resurser 
har bidragit till att svenska studenter har minst lärarledd tid per vecka 
i hela EU.11 Staten bör därför succesivt höja anslaget per student för att 
skapa förutsättningar för både höjd kvalitet och effektivitet i utbild-
ningen. Resurser bör även i högre utsträckning än idag fördelas utifrån 
utbildningars kvalitet och mindre utifrån genomströmning av studenter.

Unionen anser att:
yy Såväl universitet och högskola som yrkeshögskola ska byggas ut.

yy Mer resurser ska satsas per student för att höja kvaliteten i högskolan 
och att resurser i högre grad än idag ska fördelas utifrån utbildning-
arnas kvalitet.

Snabbare utbyggnad av yrkeshögskolan och större inslag 
av långsiktighet
Yrkeshögskolan ska svara mot ett uttalat kompetensbehov på arbets-
marknaden i närtid och har stor betydelse för näringslivets kompetens-
försörjning. Yrkeshögskoleutbildade etablerar sig enligt Myndigheten 
för yrkeshögskolan snabbt på arbetsmarknaden och det råder ett stort 
tryck på att få starta utbildningar. Myndigheten har under flera år som 
mest kunnat bevilja upp till en tredjedel av alla ansökningar, men hade 
med större resurser enligt egna bedömningar kunnat bevilja ungefär 
det dubbla utan att göra avkall på kvaliteten. Att så pass många ansök-
ningar får avslag, trots dokumenterade behov på arbetsmarknaden, är 

9  OECD (2013). 
10  Universitetskanslerämbetet (2014). 
11  Högskoleverket (2012).
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hämmande för näringslivets utveckling. Resurserna till yrkeshögskolan 
behöver öka för att bättre möta näringslivets behov. 

Yrkeshögskoleutbildningar bör även fortsättningsvis beviljas utifrån 
aktuella analyser av behovet på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det 
anledning att se över möjligheten att bevilja fler utbildningsomgångar än 
dagens två, till vissa utbildningar där det finns en stadig efterfrågan.  Det 
skulle ge bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling, möjlighet att göra 
större investeringar i utrustning och ge större kontinuitet i kompetens-
försörjningen.

Unionen anser att:
yy Takten i utbyggnaden av yrkeshögskolan bör höjas. 

yy Det bör finnas ett större utrymme att bevilja fler utbildningsomgångar 
till yrkeshögskoleutbildningar där det finns en stadig efterfrågan.

Studenter och forskarstuderande från andra länder  
viktiga för kompetensförsörjningen
Både snabbt förändrade kompetensbehov och tilltagande internationa-
lisering av ekonomin gör att företag som bedriver verksamhet i Sverige 
är beroende av att kunna rekrytera specialistkompetens från andra län-
der. En viktig rekryteringsbas är de internationella studenter som söker 
sig till Sverige för att studera. Att betydligt färre väljer att studera i Sve-
rige sedan studieavgifter infördes för studenter från tredje land (utanför 
EU/EES och Schweiz) är negativt för näringslivets utveckling. Stipen-
diesystemet bör utökas för dessa grupper. Det behöver även bli lättare 
att stanna och arbeta i Sverige efter att studierna avslutats. Idag upphör 
uppehållstillståndet för den som inte har hunnit hitta ett arbete i sam-
band med att studierna avslutas. Det försämrar möjligheten att stanna 
och arbeta på svensk arbetsmarknad. Studenter från tredje land bör 
därför beviljas uppehållstillstånd i minst sex månader efter avslutade 
studier, för att på så vis få rimliga möjligheter att söka kvalificerat arbete. 

Ytterligare en högt kvalificerad grupp av stor betydelse för kompetens-
försörjningen är forskarstuderande från tredje land. Även deras förut-
sättningar att stanna och arbeta behöver stärkas. Forskarstuderande bör 
omfattas av likvärdiga regler som arbetskraftsinvandrare, exempelvis när 
det gäller möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd. För att Sve-
rige ska vara ett attraktivt land att bedriva forskarstudier i behöver även 
möjligheterna för medföljande familjemedlemmar att beviljas arbetstill-
stånd vara desamma som för anhöriga till arbetskraftsinvandrare. 
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Unionen anser att:
yy Stipendiesystemet för studenter från tredje land som betalar studie-

avgifter behöver utökas.

yy Internationella studenter ska beviljas uppehållstillstånd under minst 
sex månader efter avslutade studier för att ge dem möjlighet att söka 
kvalificerat arbete på svensk arbetsmarknad.12

yy Forskarstuderande från tredje land ska omfattas av likvärdiga reg-
ler som arbetskraftsinvandrare, exempelvis avseende möjligheten att 
beviljas permanent uppehållstillstånd och medföljande familjemed-
lemmars rätt att få arbetstillstånd.13

12 I mars 2014 överlämnade regeringen en lagrådsremiss om cirkulär migration och utveckling med  
 förslag som huvudsakligen stämmer överens med Unionens ståndpunkter. 
13 I ovanstående lagrådsremiss återfinns även förslag om forskarstuderade och medföljande  
 familjemedlemmar som ligger i linje med Unionens ståndpunkter.
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Ta vara på innovationskraften

Företagens och samhällets förmåga att omsätta forskningsupptäckter 
och innovationer i nya företag, varor, tjänster och arbetsmetoder är 
avgörande för den framtida konkurrenskraften. Innovationskraft är tra-
ditionellt en av Sveriges styrkegrenar som har bidragit till konkurrens-
kraftiga företag, jobb och välstånd i Sverige. 

Sverige hamnar fortfarande högt i olika internationella jämförelser av 
innovationskraft och investeringar i forskning och utveckling (FoU), 
men har tappat position inom vissa. Det kan delvis förklaras av nya sätt 
att organisera arbetet med FoU i företagen. Exempelvis gör en ökad 
användning av konsulter och externa samarbeten inom FoU att före-
tagens egen FoU-personal minskar. Det behöver inte betyda att utveck-
lingssatsningarna i svenska företag har minskat. Men konkurrensen 
blir hela tiden hårdare, också om FoU-investeringarna. Företagen vill 
ha sin utveckling nära de stora växande marknaderna, vilket ofta inte 
är i Sverige och Europa. Dessutom ökar ständigt utbildningsgrad och 
kunnande i tillväxtländerna vilket skapar ytterligare drivkrafter till att 
förlägga FoU där. 

Trots goda resultat i internationella jämförelser och rankingar kring 
innovationskraft går det alltså inte att luta sig tillbaka. Det krävs fortsatta 
insatser för att företagens innovationsförmåga och FoU-investeringar i 
Sverige ska bestå och förstärkas. Sverige måste upplevas som en attrak-
tiv miljö för företagen att lägga sin FoU-verksamhet i och tillgången till 
kompetens är i många fall avgörande. 

Prioritera och utveckla gemensamma FoU-satsningar
I Unionens undersökning om vad som avgör företagens FoU-investe-
ringar uppgav en stor del av företagen att tillgång till relevanta forsk-
ningsinstitut bidrar till att FoU-investeringar hamnar i Sverige. Även 
forskningsprogram där stat och näringsliv samverkar är åtgärder som 
uppskattas av företagen enligt undersökningen. 14 I forsknings- och inno-
vationspropositionen för åren 2013 – 2016 fick forskningsinstituten ökade 
anslag. Anslagen till gemensamma forskningssatsningar mellan närings-
livet och staten fick också ökade resurser, bland annat genom satsningen 
på strategiska innovationsområden där erfarenheterna så långt varit 

14  Unionen (2013)Vad avgör företagens FoU-investeringar?
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goda.  Det är positivt att åtgärder som bidrar till spridning av kunskap 
mellan forskning och näringsliv fått ökade resurser. Det är nu viktigt att 
resurserna blir långsiktiga och inriktas efter de behov som finns, både 
hos industri och tjänsteföretag och i såväl små som stora företag. 

Test- och demonstrationsanläggningar ger stora möjligheter för såväl 
stora som små företag att testa och utvärdera sina produkter under 
verklighetstrogna förutsättningar. Eftersom test- och demonstrations-
anläggningar ofta är dyra investeringar gör samarbeten att kostnaderna 
minskar för alla parter. Asta Zero i Borås är ett gott exempel där stat 
tillsammans med region och näringsliv finansierat en biltestbana. 

Unionen anser att: 
yy Den nya satsningen på strategiska innovationsområden bör få en lång-

siktig finansiering under förutsättning att resultaten är goda när forsk-
ningsprogrammen som sker inom ramen för satsningen utvärderas. 

yy Forskningsinstituten i ökad utsträckning behöver stötta forskning och 
innovation i små företag och inom tjänster. Ett stärkt samarbete mel-
lan forskningsinstituten och regionala aktörer bidrar till ökad känne-
dom bland företagen och därigenom nya samarbetsmöjligheter. 

yy Samarbeten kring test- och demonstrationsanläggningar mellan 
företag, myndigheter och andra relevanta aktörer bör främjas.

Använd EU-medel på ett bättre sätt
Det finns ytterligare möjligheter till samverkan och finansiering inom 
FoU genom EUs ramprogram för forskning och innovation (Horizon 
2020) samt genom EUs strukturfonder.  I detta sammanhang är de mest 
aktuella strukturfonderna Europeiska socialfonden (ESF) och de regio-
nala strukturfondsprogrammen (ERUF). 

En utmaning är dock att få företagen, speciellt mindre företag, att 
använda sig av de möjligheter som finns inom ramen för dessa pro-
gram. För att detta ska ske krävs förenklingar och stöd i ansöknings-
förfarandet. Det är positivt att innovationer, utöver forskning, tydligare 
lyfts fram i Horizon 2020, vilket ger ökade möjligheter till intresse och 
deltagande av företagen. 

Unionen anser att: 
yy Forsknings- och innovationsprojekt, som exempelvis de strategiska 

innovationsområdena, bör kopplas ihop med liknande projekt inom 
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EUs ramprogram för forskning och med strukturfonderna. Olika 
strukturfondsprojekt bör också bli bättre på att samarbeta sinsemel-
lan. På så vis kan projekten dra nytta av ytterligare resurser. 

yy Sverige bör på EU-nivå verka för förenklingar av ansökningsförfa-
randet för att öka möjligheterna för mindre företag att ta del av struk-
turfondsmedel och projekt inom EUs ramprogram för forskning. Det 
bör också finnas tillgång till rådgivning för företagen.

Satsa mer på tjänsteinnovationer och tjänsteforskning
Forskning och utveckling av tjänster och affärskoncept sker i många 
företag, vid lärosäten och forskningsinstitut utan att det kallas tjänste-
forskning. Att skapa sig en överblick över forskningen är därför svårt 
utifrån kriteriet tjänster. Eftersom forskning på tjänsteområdet är rele-
vant för många verksamheter är det särskilt viktigt att den är tvärveten-
skaplig i sitt arbetssätt. Det gör det svårt att placera tjänsteforskning i 
ett fack. 

Tillgängligheten till tjänsteforskningen är låg konstaterar bland annat 
Svenskt näringsliv, Almega och Teknikföretagen i en rapport15. Det fak-
tum att tjänsteforskning ofta kan tillämpas i helt olika typer av verksam-
heter gör att en bred spridning är viktig för att nyttan av forskningen ska 
maximeras. Sedan några år har forskningsinstitutet SP startat en sär-
skild enhet för tjänsteforskning. Även andra forskningsinstitut arbetar 
idag delvis med tjänsteutveckling. Det finns dock inte något ansvar för 
samordning och spridning av resultat. 

Det är viktigt att tjänsteforskningen får bättre spridning i många bran-
scher för att nå största möjliga nytta. Det behövs en kunskapsbas för 
nationell och internationell forskning som har ansvar att forskningen 
sprids och nyttiggörs i företag och den offentliga sektorn.  

Arbetet med tjänsteinnovationer sker ofta utan egen budget, process 
eller organisation utan sker istället löpande i projekt och i mötet med 
kunder. Utveckling av tjänster är därför svåra att isolera och mäta. Den 
här typen av utvecklingsarbete omfattas därför ofta inte när politiska 
stimulanser är kopplade till traditionell FoU. Tjänsteföretag efterfrågar 
samtidigt mer samverkan, både med andra företag och med akademin, 
för att ta del av önskvärd kompetens för sitt innovationsarbete16. 

15  Svenskt näringsliv, Almega och Teknikföretagen (2009). 
16  Almega, STD och MTC (2013).
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Unionen anser att: 
yy Kunskap om tjänsteforskningen i Sverige och omvärlden bör samlas 

och spridas bättre till företagen. Detta bör ske genom ett regerings-
uppdrag. 

yy Utlysningar av statliga FoU-program måste ske så att projekt som 
rör tjänsteutveckling får samma möjligheter att beviljas medel som 
projekt som rör produktutveckling.

Bättre förutsättningar för små och medelstora  
företags FoU
Även om de små och medelstora företagen i Sverige, liksom de stora, 
investerar relativt mycket i FoU jämfört med andra länder17 har de min-
dre företagen inte samma förutsättningar som de större på grund av 
sin storlek.  De har exempelvis inte samma möjligheter att avsätta stora 
resurser och finansiera sina utvecklingsprojekt.  Här kan olika former 
av samarbeten hjälpa till att avlasta både resurs- och kostnadsmässigt 
samtidigt som det ger tillgång till kompetens.  

Det finns idag många insatser riktade för att stimulera FoU i små före-
tag, via exempelvis Vinnova och forskningsinstituteten, som ytterligare 
bör prioriteras och utvecklas. Genom att koppla ihop mindre företags 
FoU med det omgivande samhället kan företagen dra nytta av redan 
framtagen kunskap och därmed nå längre. 

Det finns dock stora regionala skillnader i vilka stödmöjligheter som 
finns för mindre företag när det gäller forskning och innovation. Det 
finns också skillnader i vilka aktörer som hanterar och beslutar om 
dessa. Detta kan sammantaget försvåra för företag att veta vad som finns 
att söka och vart man ska vända sig. 

Den sänkta arbetsgivaravgiften för FoU-personal som infördes 1 januari 
2014 visar att regeringen tar vikten av de små företagens FoU på allvar. 
Åtgärden behöver dock utvärderas för att säkerställa att effekten blir den 
förväntade. Unionen ser en risk att skattelättnaden till stor del kommer 
att gå till investeringar som ändå hade blivit av (så kallade dödviktsef-
fekter) samtidigt som en stor del av den tjänsteutveckling och löpande 
utveckling som sker i industri- och tjänsteföretag inte omfattas eftersom 
avdraget endast får göras för personal som jobbar med traditionell FoU18. 

17  Näringsdepartementet (2011).
18  Se vidare Unionen (2013) Vad avgör företagens FoU-investeringar?
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Unionen anser att19:
yy Forska och väx är ett program i regi av Vinnova som stöttar små före-

tag med finansiering till FoU-projekt. Med ökade resurser skulle fler 
projekt kunna beviljas, utan att kvaliteten på projekten skulle försäm-
ras.

yy Det bör säkerställas att forskningsutlysningar är relevanta och möj-
liga att delta i även för mindre företag. 

yy Det behövs en översyn av de olika regionala stödmöjligheterna som 
finns inom FoU. En översyn ger möjlighet att sprida goda exempel 
mellan olika delar av landet samt en bättre överblick för företagen 
över vilka möjligheter till stöd som finns. 

yy Den sänkta arbetsgivaravgiften för FoU-personal bör utvärderas.

Bättre skydd för rättigheter
Möjligheten att skydda en uppfinning, vare sig det handlar om en tek-
nisk lösning eller en innovation av ett annat slag, har stor betydelse för 
företagens motivation att investera i forskning och utveckling. Om kon-
kurrerande företag direkt kan använda sig av ett företags innovation är 
det svårt att få lönsamhet i utvecklingssatsningar. Det immaterialrätts-
liga skyddet är också viktigt för att kunna locka investerare till företaget. 
En skyddad rättighet kan öka värdet på ett företag eftersom rättighe-
ten kan överlåtas eller licensieras. Dessvärre är det mycket kostsamt att 
skydda rättigheter, vilket påverkar mindre företags möjligheter att söka 
rättsligt skydd. Företagsrådgivare har dessutom visat sig vara mindre 
insatta i rättighetsfrågor som inte handlar om patent, vilket drabbar 
tjänsteproducerande företag20. Att skydda värdet av en tjänst är inte lika 
lätt som att skydda en produkt. Patent kan vara aktuellt om tjänsten är 
kopplad till en teknisk lösning. I annat fall får man försöka använda sig 
av varumärkesskydd, mönsterskydd eller av upphovsrätt. 

Eftersom svenska företag i allt högre utsträckning verkar på en interna-
tionell marknad är det viktigt att de snabbt och enkelt kan skydda sina 
uppfinningar även utanför Sveriges gränser. Ett gemensamt EU-patent är 
på väg att införas vilket är positivt och minskar tid och kostnader för före-
tag som vill söka patent. Systemet beräknas vara i funktion under 2014. 

19 Ytterligare förslag som kan förbättra förutsättningarna för mindre företags FoU, såsom  
 kapitalförsörjning och uppstartsfrämjande, återfinns i avsnittet Bättre förutsättningar för  
 innovativa små och medelstora företag.
20 Näringsdepartementet (2010). 
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Unionen anser att: 
yy Möjligheterna till finansiering av patent för mindre företag bör för-

bättras. 

yy Det bör finnas bättre tillgång till rådgivning för licensiering av bevil-
jade patent för att innehavare enklare ska kunna tjäna ekonomiskt på 
sitt patent. 

yy Kunskapen kring vad som är patenterbart eller möjligt att skydda på 
andra sätt behöver öka, särskilt när det gäller tjänster. 

yy Det bör ske forskning kring nya former av rättighetsskydd som pas-
sar tjänster bättre.

yy Det behöver utvecklas former av rättighetsskydd som passar tjänster 
bättre.

Använd medarbetarnas innovationskraft bättre
Företagen måste organiseras så att medarbetarnas innovationskraft tas 
tillvara. Här är ett område där Sverige har stora möjligheter att skapa 
konkurrensfördelar jämfört med länder där företagen styrs mer hierar-
kiskt. I regeringens nationella innovationsstrategi påpekas att Sverige 
behöver utveckla metoder för ledarskap och arbetsformer för innova-
tiva arbetarplatser och en arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens 
och kreativitet tas till vara.

Tyvärr brister företagen i förmågan att ta tillvara på innovationsmöj-
ligheter från de anställda. En undersökning som Unionen gjort visar 
visserligen att två av tre tjänstemän anser att de uppmuntras att komma 
med nya idéer till arbetsgivaren, men samtidigt uppger en av tre att 
företagen inte har förmåga att utveckla idéerna till innovationer. Nästan 
trettio procent uppger att de arbetar på en arbetsplats där de inte vågar 
pröva nya lösningar. Ambitionsnivån hos företag är hög och inställ-
ningen ofta rätt, men det räcker inte. Företagen behöver tillsammans 
med medarbetarna ta fram tydliga metoder för hur idéer kan utvecklas 
till innovationer. Ledarskapet har här en avgörande roll.21 

Det är också viktigt att personer som kommer med idéer som utveck-
lar verksamheten belönas. Om en medarbetare gör en uppfinning i sitt 
arbete får arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. 
Om arbetsgivaren får rätt till uppfinningen ska medarbetaren få eko-

21  Unionen (2013) Från förslagslåda till innovationsförmåga.
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nomisk kompensation utöver lön. Detta gäller enligt lagen (1949:345) 
om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) och Uppfinnaravtalen 
mellan Svensk Näringsliv och PTK från 1995. En förutsättning för att få 
ersättning är att idén är patenterbar, vilket utesluter många innovatio-
ner, inte minst tjänstebaserade som sällan går att skydda genom patent.

Förutom ovanstående lag och centrala avtal finns det möjlighet att 
teckna kollektivavtal om förslagsavtal där arbetsgivarorganisationen och 
facket kommer överens om under vilka förutsättningar en anställd har 
rätt till ersättning för en idé som ger resultatförbättringar för företaget. 
Förslagsavtal finns på många av Unionens avtalsområden men inte alla. 
Om ett förslagsavtal är på plats, och det dessutom finns ett lokalt avtal 
på företaget, underlättas möjligheten att få ekonomisk ersättning för en 
idé, men det är fortfarande svårt. Förslagsavtalen ger endast ersättning 
för sådana idéer som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna, vil-
ket innebär att exempelvis en utvecklingsingenjör inte får ersättning för 
en förbättring inom det egna verksamhetsområdet. Dessvärre är idag 
trenden att arbetsgivare både centralt och lokalt säger upp avtal om 
ersättningar vid medarbetares innovationer och uppfinningar.22

Unionen anser att: 
yy Företagen bör ha en tydlig innovationsstrategi där ekonomisk belö-

ning ingår.

yy Företagen bör öronmärka tid till kreativt arbete och idéutveckling 
och kompetensutveckla medarbetarna för att främja innovationer. 
Cheferna har en nyckelroll.  

yy Det är viktigt att se över avtalsläget kring arbetstagares uppfinningar 
och innovationer för att öka medarbetarnas incitament att bidra till 
att utveckla nya produkter och arbetssätt.

Kunskap och tydliga mål nyckel för mer  
innovationsupphandling
Offentlig innovationsupphandling är ett bra verktyg för att stimulera 
utvecklandet av nya produkter, tjänster och affärskoncept. Vinsten med 
innovationsupphandling för samhället är nya lösningar, högre effektivi-
tet, nya företag och nya jobb. För företagen ger det demonstrationsmöj-
ligheter, nya kunder, nätverk och marknader samt exportmöjligheter. 

Upphandling av innovation sker dock idag i mycket begränsad omfatt-

22  Se vidare Unionen (2013) Att leda innovationsutveckling. 
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ning trots att lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter undantag 
för utveckling. Men lagstiftningen begränsar till en del möjligheter för 
offentliga organ att arbeta aktivt med att få fram nya lösningar genom 
ett nära samarbete med företag. Tillsammans med EU-lagstiftningen 
upplevs det som oklart vad som är tillåtet och rädslan för fördyrande, 
försenande överprövning är stor. Dessutom ser myndighetsledningar 
upphandling som inköp, inte som ett strategiskt verktyg. Det behövs 
därför ytterligare vägledning och förändrade attityder för att den offent-
liga innovationsupphandlingen ska ta fart.23 I statsbudgeten för 2014 
beslutades att Konkurrensverket ska få en samordnad roll kring upp-
handlingsstöd. 

Unionen anser att: 
yy En strategi och handlingsplan för offentlig innovationsupphandling 

bör tas fram. Riksdag och regering måste vara tydliga med att inno-
vationsupphandling ska prioriteras. 

yy Regeringen bör starta ett pilotprojekt för framgångsrik offentlig 
innovationsupphandling enligt norsk modell24. Det pågår i skrivande 
stund en förstudie kring detta av Vinnova tillsammans med Teknik-
företagen och SKL. 

yy Kunskapen om innovationsupphandling måste öka hos dem som 
jobbar med upphandling på myndigheter, både vad gäller upphand-
ling av varor som av tjänster, eller kombinationer av båda två. 

yy Myndigheter, kommuner och statliga bolag bör få tydliga och upp-
följningsbara uppdrag att arbeta med innovationsupphandling som 
verktyg.

yy En handledning bör tas fram som stöd för företag för att öka intresset 
och kunskapen kring deltagandet i innovationsupphandling.

23 Se SOU 2013:12 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling samt Teknikföretagen  
 (2013).    
24 Se vidare: http://www.difi.no/anskaffelser/innovasjon
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Bättre förutsättningar för innovativa 
små och medelstora företag 
Innovation, entreprenörskap och egenföretagande har på senare tid tagit 
en allt större plats i den svenska näringspolitiska debatten då snabbväx-
ande små till medelstora företag visat sig vara goda skapare av nya jobb, 
tillväxt och banbrytande innovationer. På arbetsmarknaden har snabb-
växande små till medelstora företag sedan slutet på 1990-talet stått för i 
princip hela nettoökningen i sysselsättning och en oproportionerligt stor 
del av den ekonomiska tillväxten.25 Sverige rankas relativt högt i inter-
nationella jämförelser av olika entreprenörskapsrelaterade indikatorer 
trots att svenskar är relativt ovilliga egenföretagare. Sammantaget ser en 
relativt stor andel av svenskarna goda affärsmöjligheter, samtidigt som 
en låg andel säger sig ha tillräcklig kunskap att förverkliga dessa som 
egenföretagare.26 Det finns alltså potential för fler att bli entreprenörer.

Svenska små till medelstora företag vars affärsidé grundas på en frivil-
lig avknoppning från en befintlig verksamhet har visat sig vara de mest 
framgångsrika jobbskapande företagen med högst överlevnadsgrad. 
Om företaget har en hög andel högutbildade, har sitt ursprung i mul-
tinationella företag och är verksamt inom tjänstesektorn ökar överlev-
nadsgraden och antalet anställningar ytterligare. Samtidigt är personer 
med denna profil idag relativt obenägna att starta eget. Oviljan kan för-
klaras av att potentiella entreprenörer ser hur otryggt egenföretagande 
är jämfört med att vara anställd, där orsakerna sammantaget utgör en 
tröskel till entreprenörskap. 27

Fler med innovativa och affärsmässigt lönsamma idéer måste vilja och 
våga ta steget från att vara anställd till egenföretagare eller delägare i ett 
mindre företag. För att göra detta behöver kapitalförsörjningen till små 
till medelstora företag förbättras, framgångsrika stödverksamheter som 
inkubatorer, science parks och Nyföretagarcentrum ges bättre förutsätt-
ningar att driva sin verksamhet, trygghetssystemen anpassas bättre till 
egenföretagares villkor och förutsättningar, och fler ha möjligheten att 
bedriva avknoppningsbaserade verksamheter.

Samtidigt vill Unionen inte se en utveckling som innebär att fler tvingas 
ut i ett ofrivilligt egenföretagarskap där anställda utför samma arbets-

25  Tillväxtanalys (2009).
26  Entreprenörskapsforum (2007) och (2013).
27  Andersson (2013).
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uppgifter men med större utsatthet och försämrade villkor jämfört med 
den tidigare anställningen. Denna form av påtvingat entreprenörskap är 
varken tillväxt- eller innovationsfrämjande och kan riskera att urholka 
den svenska modellen.

Förbättra den lånebaserade kapitalförsörjningen
Banklån är, utöver företagarens egna tillgångar, den enskilt viktigaste 
finansieringskällan för svenska små till medelstora företag.28 Banklån till 
små till medelstora företag har sedan finanskrisen blivit dyrare, vilket 
delvis kan förklaras av ökade kapitaltäckningskrav för svenska banker. 
Kapitaltäckningskraven, som syftar till att motverka framtida bankkri-
ser och minska statens ekonomiska utsatthet vid framtida bankkon-
kurser, har slagit extra hårt mot små till medelstora företags låneräntor, 
som i och med sin storlek har sämre förhandlingsposition jämfört med 
större företag. Detta sker i större utsträckning i Sverige jämfört med 
övriga Europa. Samtidigt är konkurrensen mellan de svenska storban-
kerna begränsad.29 

Lokala, självständiga glesbygdsbanker har visat sig vara nödvändiga för 
glesbygdens ekonomiska utveckling, och framförallt för att skapa ett 
gott lokalt näringsklimat för små till medelstora företag.30

Unionen anser att:
yy Initiativ bör tas för att öka konkurrensen inom den svenska banks-

ektorn för att främja små till medelstora företag. Det bör utredas om 
statliga inrättningar, till exempel SBAB, kan ges i uppdrag att lansera 
företagslån i konkurrensstimulerande syfte.

yy Lokala, självstyrande banker bör främjas då dessa har positiva effek-
ter på konkurrensen och är en mycket viktig förutsättning för regio-
nal tillväxt utanför de större städerna.

Förbättra den statliga riskkapitalförsörjningen
Tillgång till Venture Capital-finansiering (VC) har varit viktigt för 
många framgångsrika, snabbväxande företag. Detta kan förklaras av att 
VC inte bara bidrar med kapital till företaget, utan även har en råd-
givande funktion. I Sverige har VC-finansiering varit begränsat till ett 
fåtal branscher och, sedan dotcom-bubblan, företags senare investe-
ringsskeden. De mest framgångsrika små till medelstora företagen finns 

28  Söderblom (2012).
29  Konkurrensverket (2013).
30  Backman (2013).
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dock representerade i alla tänkbara kommersiella branscher. Många av 
dessa företag har därmed inte haft tillgång till VC-finansiering.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det därför skäl för staten att 
intervenera och främja VC-investeringar i små till medelstora företag 
som annars inte skulle få det. Internationell och svensk erfarenhet visar 
att statliga medel bör vara generella, och inte syfta till att främja enskilda 
branscher eller regioner.31 Samtidigt bör satsningarna inte verka undan-
trängande för privata investeringar, vilket många satsningar gör idag.32 
Det behövs en bättre översikt av statens kapitalförsörjningsinitiativ 
inom innovationspolitikens ramar, då dessa i dagsläget inte alltid upp-
fyller sina mål.

En så kallad fond-i-fond är ett smidigt sätt för staten att mer selektivt 
främja VC-investeringar utan att verka undanträngande. En fond-i-fond 
innebär att staten investerar i redan existerande, privata fonder, vilket 
innebär att avkastningsmålen till exempel kan ta hänsyn till samhälls-
ekonomiska vinster. Regeringen håller just nu på att ta fram en sådan 
fond-i-fond. Fond-i-fonden bör utformas så att de minsta VC-fonderna, 
till exempel sådana som drivs av lokala science parks och inkubatorer, 
har möjlighet att få kompletterande finansiering. Dessa fonder är en av 
få instanser som investerar i företags allra tidigaste, förkommersiella 
faser och där behovet av marknadskompletterande insatser är störst. 
Inkubatorer stöttar ofta företag från ett brett branschspektrum, vilket 
kan innebära att tillgången till VC-finansiering breddas ytterligare.

Unionen anser att: 
yy Statliga riskkapitalsatsningar bör i så hög grad som möjligt vara 

generella, och inte syfta att gynna enskilda branscher eller regioner.

yy Staten bör begränsa sin roll som aktiv förvaltare av riskkapital då 
dessa pengar kan användas i alternativa och mer effektiva och mark-
nadskompletterande syften.

yy Statens fond-i-fond bör utformas för att nå företag i förkommersiella 
faser, då det är där behovet av marknadskompletterande kapitalför-
sörjningsinsatser är störst.

En rättvis balans mellan aktivt och passivt delägarskap
Aktivt delägarskap i företag innebär en möjlighet för anställda att 
i större utsträckning ta del av företagets framgångar. Då det är riska-

31  Lerner (2009).
32  Riksrevisionen (2014).
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belt att ta anställning i ett företag som befinner sig i ett tidigt skede 
kan aktiva delägare ta ut delar av sin inkomst i form av lägre beskattad 
kapitalinkomst. 3:12-reglerna reglerar hur stor del av aktiva delägares 
inkomst som får tas ut i form av kapitalinkomst respektive högre beskat-
tad tjänsteinkomst.

Vid årsskiftet 2014 gjordes förändringar av 3:12 reglerna som bland 
annat innebar att de endast får nyttjas av delägare med mer än fyra 
procent delägarskap. Syftet med regeländringen var att motverka över-
utnyttjandet av 3:12-reglerna av stora partnerägda företag, som genom 
teknikaliteter kan klassa sig som fåmansföretag, trots att de har över 200 
delägare och hundratals anställda.33 Fyraprocentsspärren innebär att ett 
bolag kan ha högst 25 lika stora delägare som kan nyttja reglerna.

De nya 3:12-reglerna innebär att de minsta delägarna, det vill säga de 
med mindre än fyra procents delägarskap i ett fåmansföretag, inte får 
nyttja 3:12-reglerna. Samma gränsdragningsproblem kan uppstå om 
företaget till exempel gör en nyemission som innebär att ett flertal delä-
gare då hamnar under fyraprocentsspärren.

Investeraravdraget började gälla den 1 december 2013 och innebär att 
fysiska personer som förvärvar andelar i mindre, onoterade företag i 
samband med företagets bildande, eller vid en nyemission får göra 
avdrag för hälften av betalningen. Förhoppningen med investeraravdra-
get är att det ska öka privatpersoners investeringar i små till medelstora 
företag, men i och med att avdraget endast får nyttjas av fysiska per-
soner kan effekten av bidraget bli begränsad. De mest flitiga investe-
rarna i små till medelstora företag, affärsänglar, väljer oftast att investera 
i företag som juridiska personer för att minska sitt privatekonomiska 
risktagande.

Sammantaget innebär de två reformerna att aktiva delägare som inte 
längre får nyttja 3:12-reglerna missgynnas jämfört med passiva investe-
rare som nyttjar investeraravdraget, vilket är olyckligt.

Unionen anser att:
yy De nuvarande 3:12-reglerna behöver ses över och bättre premiera 

aktivt delägarskap i små till medelstora företag.

yy Investeraravdraget bör gälla även för juridiska personer för att bättre 
se till investerares privatekonomiska risktagande.

33  Regeringskansliet (2013).
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Effektivare uppstartsrådgivning och andra  
marknadskompletterande insatser
Det finns ett flertal offentliga, privata och offentlig-privata aktörer verk-
samma inom uppstartsrådgivning till små till medelstora företag. Ur en 
effektivitetssynpunkt vore det optimalt om dessa gavs statligt stöd på 
likvärdiga grunder. Ett sådant rådgivningsstöd borde i så fall fördelas 
efter vilka aktörer som samhälls- och företagsekonomiskt presterat bäst, 
vilket inte sker idag.

De driftslån som Almi erbjuder är idag viktig finansiering för många 
små till medelstora företag. Lånen förutsätter att företagen har pri-
vata medfinansiärer, vars insats då matchas av Almi. Kravet på privat 
matchning av lånesumman är en sund regel, men räntorna på dessa lån 
överstiger ofta tio procent, vilket motiveras av att dessa lån annars blir 
marknadsförvrängande. Den nuvarande höga räntan försvårar för små 
till medelstora företag då det i verkligheten inte finns privata alternativ 
till dessa lån.

Unionen anser att: 
yy Fler aktörer än Almi bör få statligt stöd för uppstartsrådgivande 

verksamheter. Dessa stöd bör vara prestationsvillkorade.

yy Almis driftslån till små till medelstora företag har idag oskäligt höga 
räntor med tanke på att det föreligger minimal risk att lånen är mark-
nadsförvrängande i och med kravet på medfinansiering.

Ökad trygghet vid konkurs och insolvens, sjukdom och 
arbetslöshet
Det sammantagna svenska regel- och ramverket kan idag sägas mot-
verka entreprenöriellt risktagande. Tröskeln till entreprenörskap gör att 
få anställda vågar skifta sysselsättningsform till att vara egenföretagare 
eller delägare. Vetskapen att det finns något att falla tillbaka till vid ett 
eventuellt misslyckat egenföretagande kan uppmuntra fler att bli entre-
prenörer. Detta skulle kunna nås genom att fler får tillfälle att ta tjänst-
ledigt för att enskilt eller som delägare driva egen verksamhet.

En annan faktor som gör det otryggt att vara egenföretagare är Sveriges 
internationellt sett mycket hårda lagstiftning kring personliga konkur-
ser och insolvens, kopplat med att svenska företagare ofta finansierar 
sin verksamhet genom privat belåning. Förutom att kapitaltillgången till 
företagen kan förbättras (lån till juridiska personer) krävs en översyn av 
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hur konkurs- och insolvensregler bättre kan utformas för att inte verka 
avskräckande för potentiella entreprenörer.34

Utöver detta behöver socialförsäkringssystemet bättre anpassas till 
egenföretagares villkor och förutsättningar. 35

Unionen anser att: 
yy Fler bör få möjligheten att beviljas tjänstledighet för att driva egna 

företag.

yy Regler kring insolvens och konkurs bör ses över då dessa idag kan 
verka hämmande för att främja företagsamheten.

Förenkla komplicerade regelverk
Staten bör ha ett uttryckt mål att enskilda företagare ska lägga färre tim-
mar och/eller mindre ekonomiska resurser på myndighetskontakter 
över tid. Ett sådant mål är relativt enkelt att mäta och följa upp. Detta 
bör prioriteras då ett regelverk som sammantaget upplevs som krångligt 
minskar benägenheten att bli egenföretagare.36

Många reformer som görs för att stimulera egenföretagande och entre-
prenörskap är villkorade i syfte att motverka missbruk och felaktigt 
utnyttjande. Om reformens formulering, utformning eller villkor är 
konceptuellt ogripbar för målgruppen kan reformens stimulerande 
effekt minska eller helt förlora sin effekt.37 Därför bör det läggas större 
vikt på reformernas utformning i lagstiftningsprocessen, speciellt om 
reglerna kommer beröra företag i tidiga skeden.

Unionen anser att: 
yy Företags informationsinlämning bör ske till en enda myndighet som 

ansvarar för samordning och uppgiftsspridning till övriga berörda 
myndigheter.

yy Regelrådet bör ges större befogenheter att se till att föreslagna refor-
mers utformning inte hämmar riksdagens intention med reformen.

34 TCO (2013).
35 För mer information och mer konkreta förslag, se Unionen (2014) Unionens policy för  
 Egenföretagarmedlemmar.
36 Braunerhjelm och Eklund (2014).
37 Chetty med flera (2009).
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Investera i infrastruktur

Investeringar i infrastruktur bör utgå från en övergripande näringspo-
litisk målsättning: en välfungerande arbetsmarknad och goda förutsätt-
ningar för företagande såväl i som utanför de större städerna. Dagens 
flaskhalsar i transportkapacitet och en del av bostadsmarknadens pro-
blem kan åtgärdas eller i alla fall lindras om investeringar förbättrar 
förutsättningarna att anställa och bli anställd även på mindre orter och 
landsbygd.

Behovet av välfungerande infrastruktur ökar i takt med stigande BNP 
och växande befolkning, det är en viktig förutsättning för ett konkur-
renskraftigt näringsliv och ett gott samhälle. Det finns dock indikatio-
ner på att en ”investeringsskuld” gällande infrastrukturen i landet har 
byggts upp under flera decennier. Beräkningar visar att de samlade 
svenska investeringarna i olika typer av infrastruktur mer än halverats 
under de senaste dryga 50 åren mätt som andel av BNP. Från nära fyra 
procent i mitten av 1960-talet till cirka 1,5 procent de senaste två decen-
nierna, vilket även i jämförelse med andra mogna industriländer är en 
låg nivå.38 

Investera för förbättrade gods- och persontransporter
Med positiv tillväxt och ökad befolkning stiger konsumtionen av varor 
och tjänster, med det följer i sin tur ökad efterfrågan på transporter. His-
toriska samband visar att godstrafiken ökar i takt med eller snabbare än 
BNP-tillväxten. Mellan åren 1997 och 2012 växte Sveriges BNP med näs-
tan 50 procent, detta ger en bild av med vilken kraft som efterfrågan på 
transportkapacitet har växt i Sverige de senaste åren. Denna utveckling 
väntas fortsätta. Trafikverkets prognos är att godstransporterna kom-
mer att öka med 38 procent till år 2030.39

En stigande mängd godstransporter konkurrerar förstås med person-
transporterna om utrymme på spår och vägar. Samtidigt växer arbets-
pendlingen i betydelse. Det finns ett positivt samband mellan sysselsätt-
ningstillväxten i ett län och att den arbetskraft som genom inflyttning 
eller pendling har tillgång till länets arbetsmarknad ökar.40 Det är även 
belagt att en kommuns ekonomiska tillväxt påverkas positivt om de 

38  Englén och Bergström (2013).
39  WSP Analys & Strategi (2013).
40  WSP Analys & Strategi (2013).
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boende i kommunen genom förbättrad infrastruktur får tillgång till fler 
arbetstillfällen inom pendlingsavstånd från hemmet.41

I stora, mer glesbebodda, delar av landet är spårbunden trafik av kost-
nadsskäl inte alltid ett alternativ för gods- och persontransporter. Bety-
delsen av en upprätthållen väginfrastruktur och ett långsiktigt livskraf-
tigt nät av flygplatser som täcker hela landet är därför stor. Gällande 
vägstandarden är den i många delar av landet idag i undermåligt skick 
och utgör ett problem för arbetsmarknad och näringsliv.

De varor som transporteras blir allt mer högförädlade och företagens 
lagerhållning minskar, de personer som arbetspendlar blir allt mer spe-
cialiserade med stigande löner. Resursutnyttjandet av spår och vägar blir 
allt mer pressat. Tillsammans innebär dessa faktorer att kostnaderna för 
driftstörningar i kommunikationer ständigt stiger. Detta måste tas hän-
syn till när överväganden om satsningar på infrastruktur ska göras – det 
är dyrt att inte investera i infrastruktur.

Unionen anser att: 

yy Satsningarna på infrastruktur som andel av BNP över en konjunktur-
cykel bör öka från de senaste decenniernas nivåer.

yy Investeringar i transportinfrastruktur bör öka, inte minst för att 
bättre knyta ihop de större städerna och storstadsregionerna med 
varandra.

yy Kollektiva kommunikationer som andel av pendlingsresorna bör 
öka, för ett mer hållbart samhälle. Detta kräver en utbyggnad av 
spårkapacitet.

yy En större andel av godstrafiken bör gå på tåg i framtiden jämfört med 
idag.

yy Det är nödvändigt att få fram gemensamma system för kollektiva 
resor över landstings- och länsgränser, för att förenkla kollektivre-
sande och utvidga de lokala arbetsmarknaderna.

yy Kvaliteten på vägnätet måste upprätthållas och i många fall förbättras 
avsevärt jämfört med idag.

yy Flyget kommer ha en viktig roll att spela en lång tid framöver, därför 
ska en god trafikkapacitet främjas genom ett nationellt nät av flyg-
platser.

41 Utväxlingen av en ökad tillgänglighet på arbetstillfällen varierar dock ganska kraftigt mellan olika  
 kategorier av kommuner. Se Tillväxtanalys (2013).
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Fortsatta satsningar på it-infrastruktur
En ständigt förbättrad it-infrastruktur är av stor betydelse för landets 
näringsliv och arbetsmarknad. Det hänger samman med att restid ska 
kunna utnyttjas för arbete när behov finns och med att minska trycket 
på kommunikationerna genom att möjliggöra arbete hemifrån. Men 
det handlar också om att pålitlig uppkoppling med hög kapacitet är en 
förutsättning för näringsverksamhet och livskraftiga arbetsmarknader 
även utanför de större tätorterna, med positiva effekter för hela landets 
konkurrenskraft.

Det finns även ett samband mellan it-infrastrukturen och Sveriges 
starka it/telekom-sektor som är viktig att slå vakt om. Den svenska 
marknadens idag höga it-mognad är en konkurrensfördel som delvis 
hänger samman med tidig och god tillgång till internet. Denna position 
ska Sverige behålla, vilket förutsätter en inte bara vidmakthållen utan 
ständigt förbättrad it-infrastruktur.

Central för denna infrastrukturs funktion idag och i framtiden är 
utbyggnaden av höghastighetsnät med fiber. Både i jämförelse med Nor-
den och övriga Europa ligger Sverige i framkant gällande såväl fiberns 
andel i de fasta bredbandsnäten som utbyggnadstakten, och priserna är 
förhållandevis låga.42 Utbyggnadstakten av och tillgängligheten till fiber 
måste fortsatt hållas hög och kostnaderna för användarna fortsatt hål-
las låga för att Sverige ska fortsätta att vara konkurrenskraftigt. Här har 
offentligt finansierade investeringar en viktig roll att spela. 

Unionen anser att:
yy Standarden på it- och mobiltelefoniinfrastrukturen bör höjas, sär-

skilt utanför de större städerna.

yy Offentligt finansierade investeringar i fiber har en viktig roll att spela 
för landets framtida konkurrenskraft.

42  Deloitte (2012).
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Ökad tillgång till bostäder

Hur väl bostadsmarknaden fungerar har stor påverkan på näringslivet. 
Arbetsmarknaden, och därmed i förlängningen den ekonomiska till-
växten, påverkas av individers vilja och möjlighet att flytta till de nya 
jobben. Bostadsbrist leder till att arbetsgivare får svårigheter att rekry-
tera arbetskraft – såväl från andra delar av landet som från utlandet – 
och unga tackar nej till högskoleplatser för att de inte hittar någonstans 
att bo.

Bostadsbyggandet har sedan mitten av 1990-talet varit mycket lågt i 
Sverige, bland annat som en följd av att den statliga subventioneringen 
av bostadsbyggande fasades ut i början av 90-talet. Det har de senaste 
tjugo åren till exempel bara byggts hälften så mycket bostäder som i 
de övriga nordiska länderna, och även i en bredare OECD-jämförelse 
har de svenska bostadsinvesteringarna legat mycket lågt. I framför allt 
storstadsregionerna har befolkningstrycket samtidigt ökat starkt. Efter-
frågan har lett till kraftig prisuppgång på bostäder och till att i princip 
alla hyresvärdar har köer till sina bostäder.43

Bostadsmarknadens funktion påverkas inte bara av den totala mängden 
bostäder utan även av rörligheten på marknaden, vilken har försäm-
rats i Sverige på senare år.44 Försämrad rörlighet – alltså att den genom-
snittliga bostadsinnehavaren flyttar alltmer sällan – leder till att många 
grupper har ett boende som inte motsvarar deras behov, och, kanske 
mest negativt, att färre unga lyckas ta sig in på bostadsmarknaden. Sam-
mantaget resulterar det låga bostadsbyggandet och den försämrade rör-
ligheten alltså i en mindre välfungerande arbetsmarknad, en begräns-
ning av tillväxttakten och en välfärdsförlust.

Byggandet måste öka
Bostadsinvesteringar är långsiktiga projekt, i synnerhet för den byggare 
som kvarstår som ägare och för de fastighetsbolag som hyr ut fastighe-
ter. Ett viktigt bidrag från politiskt håll för att öka byggandet är därför 
att nå breda överenskommelser och därmed ge branschen långsiktigt 
förutsägbara villkor för dess investeringar. Annars riskerar den politiska 
osäkerheten att hålla tillbaka bostadsinvesteringarna. 

43  WSP Analys & Strategi (2013).
44  Pleiborn (2013).
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Att bygga är en resurskrävande verksamhet, i Sverige har kostna-
derna för att bygga dessutom ökat i relativt snabb takt sedan mitten av 
90-talet.45 Stigande kostnader – inte minst långdragna resurskrävande 
plan- och exploateringsprocesser – riskerar att utestänga mindre aktö-
rer, vilket påverkar konkurrensen och i slutänden det sammanlagda 
byggandet i landet negativt. Centralt för att öka byggandet är alltså att 
hålla nere kostnaderna och uppe konkurrensen. För att åstadkomma 
detta spelar myndighetsutövning en nyckelroll.

En kommun har genom det som kallas det kommunala planmonopolet 
mycket stort inflytande över om, och i sådant fall hur, mark ska exploa-
teras. Kritiken från näringsliv, forskare, statliga och intresseorganisa-
tioners utredningar av rådande plan- och bygglovsprocesser är relativt 
samstämmig och omfattande. Långa handläggningstider, svårförut-
sägbara tillståndsprövningar, i sig möjligen vällovliga men i slutänden 
ineffektiva kommunala särkrav, viktiga regionala och nationella infra-
struktursatsningar som går om intet eller kraftigt fördyras av avvikande 
kommunala intressen och – inte minst – tidskrävande och ur demokra-
tisk synvinkel tveksamma överklagandeprocesser. Resultaten är stora 
kostnader, försämrad konkurrens och minskat byggande.

Ytterligare en myndighetsutövning som begränsar byggandet är statens 
inrättande och förvaltande av så kallade riksintressen, alltså mark som 
på olika grunder har skyddats från exploatering (exempel på motiv 
är naturvård, friluftsliv och kulturmiljö). Riksintressena fyller viktiga 
funktioner, men mycket tyder på att de begränsningar för byggande 
som dagens system innebär har vuxit sig för stora, inte minst som ytter-
ligare ett bidrag till byggandets kostsamma byråkrati.

Unionen anser att:
yy Blocköverskridande överenskommelser bör nås gällande lagstiftning 

som starkast påverkar villkoren för byggande.

yy Plan- och bygglovsprocesserna bör reformeras i syfte att sänka bygg-
kostnader.

yy Kostnaderna orsakade av överklaganden i byggprocesser måste sän-
kas, exempelvis genom effektivare handläggande.

yy Dagens system med riksintressen bör utvärderas med ambitionen att 
bidra till effektivare byggprocesser.

45 Detta avser SCBs så kallade faktorprisindex för flerbostadshus, vilket är ett genomsnitt av  
 kostnadsutvecklingen för byggmaterial, arbetslöner, maskiner, transporter, entreprenörens kostnad  
 samt byggherrekostnaden. Konkurrensverket (2013).
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Rörligheten måste öka
Ett ökat byggande är inte ensamt lösningen på den bostadsbrist som 
råder i många av de större städerna idag. De existerande bostäderna 
måste utnyttjas mer effektivt än vad som är fallet. För att uppnå detta 
måste rörligheten öka och därför hindren för rörligheten sänkas.

De förändringar i beskattning/avgiftsbeläggning av bostäder som 
genomfördes efter regeringsskiftet 2006 ledde bland annat till sänkta 
kostnader för boende i stora bostäder i de större städerna. I praktiken 
minskade det incitamenten för äldre, som lämnat familjeåren bakom 
sig och som i och med pensionering fått lägre inkomster, att flytta till ett 
mindre boende. I samband med omläggningen av fastighetsskatten för-
ändrades även reglerna för hur en reavinst vid försäljning av bostaden 
beskattas. Även denna förändring kan antas ha försämrat rörligheten, 
eftersom det jämfört med tidigare därmed blev dyrare att genomföra en 
försäljning av en bostad som ökat i värde.

En del av att uppnå ökad rörlighet kan vara att göra det enklare och 
mer fördelaktigt för privatpersoner att hyra ut. Den sittande regeringen 
har genomfört flera förändringar och föreslagit ytterligare med siktet 
inställt på detta, ännu är det för tidigt att utvärdera effekterna av dessa 
ändringar.

Hyresrätten är den mest flexibla upplåtelseformen. Hyresrättsinneha-
vare flyttar oftare än boende i andra upplåtelseformer, mycket beroende 
på att transaktionskostnaderna för att byta är lägre. Större andel hyres-
rätter i bostadsbeståndet skulle gynna rörligheten och ge fler möjlighet 
till bostad.46  Antalet hyreslägenheter har minskat i de större städerna 
åren 2000-2010, bland annat till följd av omvandlingar till bostadsrätter. 
I Stockholm minskade under dessa år antalet hyresrätter med cirka 50 
000 lägenheter, motsvarande tjugo procent av beståndet år 200047. 

Frågan om byggandet av hyresrätter – och därmed även frågorna om 
rörligheten och ungas inträde på bostadsmarknaden – är sammanlän-
kad med hyresregleringen. Kritiker anser att det nuvarande systemet är 
orsaken till bristen på hyresrätter, att det givit upphov till dagens omfat-
tande svarta marknad och att det hämmar rörligheten. Systemets för-
svarare hävdar å sin sida att en avreglering skulle leda till ökad boen-
desegregation, att bristen på hyresrätter snarare beror på att byggandet 
av hyresrätter missgynnats och på att orimligt frikostiga villkor för 
omvandling till bostadsrätter utarmat hyresbeståndet.

46  Unionen (2013) Om Mälardalen.
47  Boverket (2013).
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Oavsett riktigheten i dessa resonemang är regleringen under viss för-
ändring. Med syftet att öka nyproduktionen av hyresrätter gjordes 2006 
lagförändringar som gjorde det möjligt att ta ut en högre hyra i nypro-
ducerade hyresfastigheter än i det redan befintliga hyresbeståndet. 
Effekterna av förändringarna för nybyggnationen är ännu inte tydliga. 
Det kan dock konstateras att byggandet av hyresrätter idag ligger på his-
torisk låga nivåer och att inte minst utbudet av små, billiga hyreslägen-
heter riktade till exempelvis studenter och unga är för litet.

Unionen anser att:
yy De skattemässiga incitamenten för ökad rörlighet på bostadsmark-

naden behöver stärkas.

yy Det måste ske en kraftig ökning av antalet och andelen hyresrätter, 
inte minst i tillväxtregionernas boendebestånd.

yy Fler lägenheter som är ekonomiskt överkomliga för unga och studen-
ter måste byggas.
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Hållbar energi till konkurrenskraftiga 
priser

God tillgång till billig elektrisk kraft är fortfarande viktigt för svensk 
industrins framgång. En förändring av denna förutsättning kan leda till 
stora strukturförändringar av produktion och sysselsättning i Sverige. 
Osäkerhet bland företagen om hur energibehovet ska täckas i framtiden 
kan också leda till strukturförändringar. Sveriges energipolitik behöver 
utformas så att den även fortsättningsvis garanterar internationellt kon-
kurrenskraftiga elpriser till svenskbaserad energikrävande industri.48

Säkerställ Sveriges framtida energiförsörjning
Sveriges framtida energipolitik måste innehålla en fortsatt omställning 
till ökad användning av förnybara energikällor. Baskraft i form av vat-
tenkraft och kärnkraft för stabil försörjningstrygghet måste kombine-
ras med intermittent (oregelbunden) kraft från vind och sol och andra 
inhemska energikällor som biobränslen för att ge trygg tillgång till el 
som har konkurrenskraftiga priser. Detta bör ske i en takt där alternati-
ven blir konkurrenskraftiga av egen kraft och inte är beroende av kon-
tinuerliga och kraftiga subventioner. Det går i dagsläget inte att utesluta 
någon enskild energikälla i den framtida energimixen. 

Sverige behöver en förbättrad infrastruktur för överföringen av energi 
över hela landet, både i stamnät och i regionala nät. Nya nät med ny 
teknologi möjliggör avsevärda begränsningar i överföringsförlus-
terna, vilket i sin tur ökar effektiviteten i systemet. Samtidigt innebär 
en inkoppling av små anläggningar av elektrisk kraft på stamnätet en 
utmaning med tanke på att dagens system är byggt för ett begränsat 
antal större anläggningar. En infrastruktur för transport av naturgas bör 
också skapas, då detta är ett miljö- och klimatmässigt bättre alternativ 
till att behålla dagens struktur med framför allt oljebaserade produkter.

Övergången mot mer miljömässigt uthållig energiproduktion förutsätter 
att sådana energikällor kan användas så väl som möjligt. Utifrån denna 
utgångspunkt är det en fördel om det nordiska elnätet kopplas samman 
med elnäten på kontinenten. Priseffekterna av denna sammankoppling 
bör inte leda till marknadsmässiga nackdelar för den svenska basindustrin.

48  Se även Unionen (2009) En energipolitik för Unionen – riktlinjer.
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Transportsektorn är idag till mycket stor del beroende av importerade 
oljeprodukter för att fungera. Transportsystemet kommer under över-
skådlig tid att fortsatt vara beroende av oljeprodukter, framför allt i de 
delar av landet som är mer glest befolkat. Att bygga en kompletterande 
infrastruktur för distribution av alternativa drivmedel över hela landet 
kommer att dels kräva stora investeringar, dels ta tid. Satsningar bör 
göras för att föra över godstransporter till mer miljövänliga transport-
medel som järnväg och/eller vattenväg när detta är ekonomiskt och 
praktiskt möjligt. För att detta ska kunna göras behövs en utbyggnad 
och ett förstärkt underhåll av järnvägsnätet och av farleder och hamnar.

Unionen anser att:
yy En långsiktighet som säkrast åstadkoms genom en bred, blocköver-

skridande politisk uppgörelse behövs i energipolitiken. Denna över-
enskommelse bör inriktas på förutsättningar för en stabil tillförsel av 
elenergi till konkurrenskraftiga priser.

yy Infrastrukturen för eldistribution bör byggas ut så att den lever upp 
till de energipolitiska målen och kan hantera en utbyggnad av inter-
mittenta kraftkällor och att överföringsförluster i största möjligaste 
omfattning begränsas.

yy Infrastrukturen för eldistribution bör byggas ut med fler kopplingar 
till Europa, för att möjliggöra både export och import av elenergi, 
samt för att förbättra effektiviteten i systemen angående använd-
ningen olika energikällor.

Renodla målen för energi- och miljöpolitiken
Om skillnaden i kostnader ökar mellan länder för arbetet att förbättra 
miljön, kommer på sikt de svenska anläggningarna att konkurreras ut 
vilket innebär att jobb försvinner. Det är viktigt att klimatmålen strävas 
mot och på sikt nås, men klimatfrågorna måste hanteras gränsöverskri-
dande. Det går inte att enskilda små länder försöker gå före, om de vill 
upprätthålla sin konkurrenskraft internationellt, samtidigt som det är 
globala effekter som eftersträvas.

De politiska målen för energipolitik och miljöpolitik bör därför renodlas 
så att medlen för att genomföra politiken kopplas till målen. Om produ-
center och konsumenter agerar i enlighet med målen och effektiviserar 
sin energiproduktion och energianvändning så ska de inte ”bestraffas” 
på grund av att skatteinkomsterna måste upprätthållas. Ett exempel på 
detta är hanteringen av prisbildningen av de så kallade utsläppsrätterna. 
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Dessa tillkom för att sätta press på företag att ställa om sina produk-
tionsmetoder till en mer klimatmässigt anpassad form. När företagen 
närmar sig de uppsatta målen ökas priset på utsläppsrätterna så att den 
kostnadsmässiga fördelen av det genomförda arbetet utraderas. 

Staten bör se över de ekonomiska incitamentsystemen på energiområ-
det. De skatter, avgifter och subventioner som finns idag utgör ett lapp-
verk som försvårar överskådlighet och möjligheterna för investerare 
och konsumenter att göra ”rätt” val för framtiden. Skattesystem som 
är svårbegripliga påverkar inte individer och företags beteende i rätt 
riktning. Lagstiftningen kring energi och energiproduktion omfattar 
ett stort antal lagar och lagsamlingar. Dessa lagar bör samordnas så att 
överskådligheten gynnas. Samordning bör även göras gentemot miljö-
lagstiftningen.

Unionen anser att:
yy De politiska målen för energipolitik och miljöpolitik bör renodlas så 

att medlen för att genomföra politiken kopplas till målen.
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Beskattning för framtida tillväxt och 
välfärd
Skattesystemets utformning har stor påverkan på ett lands tillväxt och 
möjligheten att finansiera gemensamma välfärdsintressen och investe-
ringsbehov. Skattesystemet är under konstant förändring för att möta 
politiska krav. Dessutom är systemet dynamiskt då det hela tiden sker 
förändringar i omvärlden som kräver justeringar för att stärka skatte-
systemets legitimitet. Små tillägg och justeringar av existerande regler 
kan emellertid innebära att skattesystemet som helhet förändras. Ur ett 
näringspolitiskt perspektiv har skattesystemets utformning dessutom 
blivit en internationell konkurrensfaktor, som kan påverka ett lands 
investeringsattraktivitet.

Skattepolitiken bör som helhet eftersträva att optimera skatteintäkter till 
minsta samhällsekonomiska skadeverkan, och där summan av intäk-
terna långsiktigt kan finansiera Sveriges offentliga utgifter.

Harmonisera bolagsskatterna i Europa
Valet av var investeringar och produktion placeras kan påverkas av skill-
nader i skattesystemen. Ett vanligt beteende hos större bolag är att ha ett 
holdingbolag i ett land med låg vinstbeskattning, medan produktionen 
är placerad mer utifrån marknadsförutsättningar. 

Skattekonkurrens mellan länder för att vinna företags lokalisering ska 
undvikas i möjligaste mån. Det är en fördel om investerings- och pro-
duktionsbeslut från företagens sida i så hög grad som möjligt fattas på 
kommersiella grunder och inte i första hand på finansiella. Sannolik-
heten är stor att förändringar i företagsbeskattningen i ett land följs av 
motsvarande förändringar (läs sänkningar) i andra länder, varvid den 
önskade effekten försvinner. 

Därför skulle det långsiktigt vara av stor vikt att harmonisera företags-
skattesatser och avskrivningsregler, så att de kommersiella motiven till 
olika beslut om lokalisering och investeringar kommer mer i förgrun-
den. Samma sak gäller hanteringen av statsstödsregler. För att en har-
monisering av företagsbeskattningen ska komma till stånd, bör arbetet 
genomföras inom ramen för EU. Det arbete som inleddes runt sekelskif-
tet bör intensifieras49.

49 EC (2001).
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Unionen anser att:
yy Europeiska Kommissionen bör initiera ett arbete för att harmonisera 

bolagsskatterna inom EU.

Öka transparensen i företagsbeskattningen
En viktig insats från statligt håll för att skapa bättre förutsättningar för 
näringslivets möjligheter att utvecklas är att öka transparensen mellan 
olika skattesystem, samt förbättra kontrollen av företagens efterlevnad 
av systemen. Ju fler företag som ges möjligheter att få undantag från 
befintliga regler, ju mindre konkurrens på lika villkor.

Företagen bör konkurrera med sin effektivitet i första hand och inte via 
skattesubventioner. Därför är det olyckligt att företeelsen med så kall-
lade Export Processing Zones (EPZ) eller Free Trade Zones (FTZ) spri-
dits till Europa, vilket är områden inom länder där företag får verka 
med särskilt förmånliga regler. Den vanligaste åtgärden i dessa områden 
handlar om skattelättnader, exempelvis undantag från moms och tull-
avgifter, eller undantag för vissa sociala avgifter. Risken är i längden att 
näringslivet i dessa områden ständigt blir beroende av subventioner för 
att kunna konkurrera nationellt och internationellt. 

Unionen anser att: 
yy En kraftigt förbättrad transparens i medlemsländernas skattepolitik 

måste eftersträvas.

yy EU bör initiera en större studie om de effektivitetsförluster som 
uppstår när företag avsätter stora resurser för att hantera skillnader i 
bolagsskatteregler mellan och inom medlemsländer.

yy Företeelsen av så kallade Export Processing Zones med kraft ska 
motverkas.

Reformera skattesystemet och de statliga budgetreglerna
Idag görs nästan alla reformer i den ekonomiska politiken i form av 
avdragsreformer. Det är enklare att genomföra förändringar i den eko-
nomiska politiken via statsbudgetens intäktssida än via förändringar 
på budgetens utgiftssida. Ett skäl till detta är att finansieringen av ett 
nytt avdrag eller rabatt inte specifikt behöver anges. En förändring på 
budgetens utgiftssida ska i större utsträckning ha en angiven finansie-
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ring, i synnerhet i relation till de årliga besluten om framtida budgettak. 
Finansieringen ska dessutom i första hand ske inom det utgiftsområde 
där reformen ska ske, vilket betyder att satsningar inom till exempel det 
näringspolitiska utgiftsområdet i första hand ska finansieras med bespa-
ringar inom utgiftsområdet. 

Det stora antal nya avdrag som uppstått under det senaste decenniet har 
medfört att det svenska skattesystemet återigen påminner om ett lapp-
täcke som innan den senaste skattereformen i början av 1990-talet. Det 
finns ett stort behov av att åter försöka enas om en ny skattereform där 
systemet blir transparent och mer tydligt inriktas på att premiera arbete, 
både i egen regi och som anställd. 

Parallellt med att ett nytt skattesystem tas fram, bör också den befintliga 
budgetlagen utvärderas och möjligen förändras. Budgetlagen har haft 
goda effekter genom att åstadkomma en budgetdisciplin inom reger-
ing och riksdag. Samtidigt har den en utvecklingshämmande effekt i 
sin utformning då satsningar inom ett område i huvudsak ska finansie-
ras med besparingar inom samma utgiftsområde50. Det bör ytterligare 
övervägas hur budgetlagens regleringar påverkar framtida satsningar på 
infrastruktur och utbildning. De allra flesta förefaller vara ense om att 
investeringar behöver göras inom dessa områden. Om finansieringen av 
sådana satsningar kraftigt begränsas av budgetlagens regler är en över-
syn påkallad.

En ofta framhävd positiv aspekt med avdragsreformer är att dessa kan 
villkoras, vilket innebär att reformer kan riktas mot specifika grupper. 
Problem uppstår när sådana villkor blir för komplicerade, vilket medför 
att reformen får en annan effekt än den önskade. Sådana negativa effek-
ter drabbar främst mindre företag, som inte har samma resurser som 
större företag att skatteoptimera. Avdragsreformer förutsätter dessutom 
att det finns en beskattningsbar inkomst att göra avdrag mot, vilket säl-
lan är möjligt för företag i tidiga utvecklingsfaser. 

Svenska småföretags ofta dåliga tillgång till kapital i tidiga faser beror 
till stor del på att de verkar i ett regel- och ramverk som inte gynnar 
risktagande eller investeringar i de minsta företagen. Till exempel kan 
det idag anses skattemässigt ofördelaktigt för investerare att gå in i ono-
terade företag.51 Skattemässig premiering av fondsparande sägs bidra 
till att marknaden på riskvilligt kapital dammsugs av aktiefonder, som 
sedan i första hand investerar i stora, etablerade och noterade bolag. 

50 Budgetlagen från 1996 har senast omarbetats efter en utredning (SOU 2010:18) vilket medförde en  
 proposition (Prop. 2010/11:40).
51 Hansson (2008), Skatter, entreprenörskap och nyföretagande, underlagsrapport nr 12 till  
 Globaliseringsrådet.
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Unionen anser att:
yy Det behövs en ny skattereform som är mer anpassad för de utma-

ningar, villkor och krav som Sverige möter idag och tjugo år framåt, 
och denna bör inriktas på att ytterligare gynna arbete och företag-
samhet. 

yy Budgetreglerna bör ses över så att den politiska verktygslådan inte 
begränsas till åtgärder enbart på budgetens intäktssida, då detta har 
klara begränsningar för den praktiska politiken. 
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Utveckla den internationella handeln

Sverige är beroende av att den internationella handeln fungerar så 
smärtfritt som möjligt. Unionen har också i grunden en positiv inställ-
ning till frihandel. I den fortsatta utvecklingen av handeln bör Sverige 
i första hand sträva efter att söka uppnå globala, multilaterala överens-
kommelser. Den positiva grundsynen är dock inte utan förbehåll. Det är 
särskilt viktigt att det i dessa överenskommelser tas hänsyn till respek-
ten för både mänskliga och immateriella rättigheter.

Det är en skillnad mellan å ena sidan handel med varor och tjänster 
och å andra sidan människors rörlighet över gränserna. Att en vara i 
ett land framställs under dåliga arbetsförhållanden får inte innebära att 
dessa förhållanden ska spridas till andra länders produktion. Unionen 
motarbetar och kommer att fortsätta att motarbeta detta som ofta kallas 
ett ”race to the bottom”. Parallellt får handel av tjänster över nationella 
gränser inte leda till en utarmning av grundläggande villkor i arbetsli-
vet.

Bättre handelsvillkor genom multilaterala avtal
Ett litet och av utrikeshandel kraftigt beroende land som Sverige kom-
mer att ha svårt att på egen hand hävda särskilda regler. Multilaterala 
avtal är då att föredra framför bilaterala, där en starkare part lättare 
kan diktera villkoren i avtalet. Utvecklingen av de multilaterala avtalen 
är dock långsam och en del parter önskar gå före och därigenom sätta 
standarden för kommande avtal. Ett sådant potentiellt avtal kan de nyli-
gen inledda förhandlingarna mellan USA och EU komma att leda till. 
Avtalet kallas TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
och omfattar enligt planerna både traditionella tull och kvotfrågor, men 
också frågor som rör tekniska handelshinder. Sådana hinder kan vara 
härledda utifrån säkerhetsaspekter, hälsoaspekter och dylikt. Det finns 
också tillfällen när de tekniska handelshindren har haft rent protektio-
nistiska orsaker.

TTIP kommer dessutom att behandla investeringsfrågor. Ett tredje 
område som hanteras och som delvis är förknippat med investeringar, 
delvis med marknadstillträde, är frågan om offentlig upphandling och 
vilka villkor som kan ställas i en sådan. En aspekt som diskuteras i 
anslutning till TTIP är frågan om parlaments möjligheter att ändra sina 
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regelsystem i relation till villkoren för internationell handel. Ett förslag 
om att inrätta en särskild skiljedomstol för att hantera konflikter under 
avtalet har dykt upp och blivit en mycket infekterad fråga.

Internationella handelsöverenskommelser bör ge utrymme för natio-
nella regleringar avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor i övrigt. Det 
måste också vara möjligt för stater att inom ramen för den fria handeln 
ställa krav på produkter utifrån till exempel hälsoaspekter. Detta får 
konsekvenser för utformningen av offentlig upphandling. Ställnings-
taganden inom bland annat Europaparlamentet visar att det finns ett 
betydande stöd för rätten att kräva sociala standarder i den offentliga 
upphandlingen.

Unionen anser att: 
yy Trycket neråt på tullar och ett succesivt borttagande av kvotsystem i 

handelsavtalen måste fortsätta.

yy Ordentliga ansträngningar bör göras för att klargöra vilka typer av 
nationella regler som är att betrakta som rena tekniska handelshin-
der och varför.

Regelsystemen för global tjänstehandel måste utvecklas
Det är fortsatt en utestående fråga hur bra former kan hittas för att föra 
in sociala villkor i handelsavtal. De högst modesta krav som anges i 
ILOs åtta så kallade kärnkonventioner är viktiga för Unionen. Det finns 
dock svårigheter med att hantera dessa i handels- och investeringsavtal. 
Framför allt är det svårt att hantera arbetsvillkor i branscher som i sin 
verksamhet agerar mycket globalt. Sjöfarten var den första branschen 
där villkoren för anställda och de anställdas nationella bakgrund dis-
kuterades. Debatten handlade om utflaggning av fartyg till länder med 
lägre krav och lägre skatter för rederierna. Blockader av fartyg i svenska 
och andra hamnar var under lång tid inte ovanligt. Så länge de som 
vill frakta varor eller åka med som passagerare i första hand tittar på 
priser och i mindre grad ser till de anställdas villkor fortsätter denna 
utveckling.

Idag har denna utveckling nått flygbranschen i form av lågprisflyg som 
tar växande marknadsandelar. Branscher som är så uttalat globala till 
sin karaktär kräver globala lösningar. Globalt skulle ett regelsystem för 
minimistandarder inom flyget kunna utformas inom WTO med mini-
mitider för vila mellan uppdrag, minimistorlekar på besättning utifrån 
säkerhetssynpunkt etcetera. Däremot skulle det vara svårt att hantera 
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lönefrågor inom ramen för WTO eller något annat internationellt 
forum.

Det är svårt att verka för goda anställningsvillkor i tjänstebranscher 
där verksamheten utförs globalt och mellan länder. För att klara detta 
krävs ett internationellt samarbete och en hög organisationsgrad både 
på arbetstagarsidan och på arbetsgivarsidan. Om alla internationella 
arbetsplatsfrågor enbart hanteras inom ramen för ILO med sitt ”name 
and shame”-förfarande kommer flygbranschen vara svagt reglerad 
under lång tid framöver.

En viktig åtgärd för förbättrade miniminormer är att det genomförs 
utbildningar om vad olika regler inom handelns och de internationella 
investeringarnas områden betyder. Här kan utvecklade länder bidra 
mycket mer än idag, samtidigt som klimatet för att öppet diskutera vill-
kor i arbetslivet förbättras. En ökad transparens är av godo.

Unionen anser att: 
yy Det är nödvändigt att skapa goda referensramar för tjänstehandeln, 

i synnerhet när tjänstehandeln förutsätter en rörlighet av arbetskraft 
under längre eller kortare tid.

yy ILOs grundläggande regelsystem för arbetsmarknaden snarast måste 
integreras i handelsavtal för att skydda arbetstagare vars arbetsinsats 
är den egentliga handelsvaran. Att WTO och ILO samarbetar är ett 
nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor.

yy Det behövs förbättrade system inom ramen för WTO att stötta 
utvecklingsländer att bygga upp kompetens inom handelsområdet, 
men också inom området arbetsmiljö och arbetsvillkor.
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Fler och bättre jobb är en av Unionens tre hjärtefrågor. Ett viktigt 
verktyg för att skapa förutsättningar för fler och bättre jobb är 
näringspolitiken. Konkurrenskraftiga företag och ekonomisk till-
växt bidrar till att jobb behålls, skapas och utvecklas och skapar 
utrymme för högre löner, bättre villkor och ökad välfärd. 

Näringspolitik är ett brett politiskt område. De näringspolitiska 
riktlinjerna innehåller Unionens ståndpunkter inom kompetensför-
sörjning, innovationskraft, mindre företags förutsättningar, infra-
struktur, bostäder, energiförsörjning, skatter med näringspolitisk 
koppling samt förutsättningar för internationell handel.

Sammantaget handlar områdena ovan om att skapa goda förut-
sättningar för företag att investera och utvecklas i Sverige och att 
individer får möjlighet att använda sin innovationskraft, både som 
anställd och som företagare. Förslagen i denna rapport är främst 
riktade mot politiker.
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