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Sverige tappar topplats som innovationsland
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Stamcellsforskning vid Karolinska institutet i Solna. Foto: Anette Nantell

Sverige har fallit fem platser i Bloombergs

innovationsindex och ligger på plats sju i år jämfört

med 2018 års andraplats. Men landets stagnering

inom de områden som enligt Bloomberg utgör ett

lands innovativa förmåga har pågått länge, menar

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi

och vd för Institutet för näringslivsforskning. 

– Plats sju eller åtta känns mer realistiskt för

Sverige, säger han. 

Läs senare

I 2019 års innovationsindex från data- och medieföretaget
Bloomberg har Sverige tappat sin topplats, omsprunget av bland
andra Finland, Tyskland och Israel. Med årets placering på
sjunde plats är Sverige det land i ”topp tio” som tappat mest
jämfört med förra året. 

https://www.dn.se/ekonomi/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds
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Den nya placeringen är ingenting som förvånar Magnus
Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för
näringslivsforskning (IFN). 

Magnus Henrekson. Foto: Karl Gabor

– Plats sju eller åtta känns mer rimligt för Sverige, även om vi
kanske har en annan självbild. Här finns en självgodhet som är
livsfarlig i sådana här sammanhang. Så fort vi slår oss till ro
riskerar vi att halka ned, säger han. 

Tre av de sju parametrar som mäts i Bloombergs
innovationsindex har med utbildning och forskning att göra. Just
inom detta område har Sverige mycket att göra, menar Magnus
Henrekson. 

– Att universitetssektorn inte riktigt håller måttet blir en
bromskloss för Sverige. Samtidigt är vi dåliga på att attrahera
kompetens utifrån. Det finns många som kommer hit och går
dyra utbildningar, men när de är klara blir det naturligt för dem
att röra sig till andra länder igen, säger han. 

I Sverige finns en kultur av att stora företag och koncerner driver
innovationen i landet. Så är det även i Sydkorea, som ligger i topp
i årets mätning. I USA däremot är det ofta start up-bolag och
mindre innovatörer som tar ledningen i utvecklingen, förklarar
Magnus Henrekson. 

De stora företagens resurser gör att de kan innovera den
bransch de verkar i utan att behöva ta några större risker. De kan
fungera som motorer för hela marknaden, genom att pusha
gränserna och utbilda personer som senare hoppar av och skapar
sina egna företag, till exempel. Men ett sådant system gör också
Sverige sårbart. 

– Om de här stora företagen som driver utvecklingen säljs eller
flyttar sin innovationsverksamhet, till exempel för att det är svårt
att hitta rätt kompetens i Sverige, så får det stor betydelse för
innovationsnivån i Sverige, säger han. 

Även om han tycker att Sveriges nya plats i Bloombergs
innovationsindex är en mer logisk ställning än förra årets
andraplats så ser Magnus Henrekson en fara med att Sverige
halkar ned. 
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– Det skapar en ond cirkel. Man kan förstås inte grunda hela sin
verklighetsbild på ett index, men som det är nu ser vi samma
trend i andra mätningar. Det gör Sverige mindre eftertraktat
internationellt. Alla vill vara med en vinnare, säger han.

 

Världens mest innovativa länder
Sverige har fallit fem platser i Bloombergs
innovationsindex.

Grafik: Stefan Rothmaier Källa: Bloombergs innovationsindex

Innovation enligt Bloomberg – sju kriterier.

Forsknings- och utvecklingsutgifter, alltså hur mycket pengar i
relation till landets bruttonationalprodukt, bnp, som investeras i
produktutveckling och forskning.
Produktivitet på arbetsmarknaden räknas som bnp och
bruttonationalinkomst, bni, per arbetande medborgare över 15 år.
Resultatet jämförs även med tidigare år för att kunna ta hänsyn till
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ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

landets utveckling.
Produktionsvärde - vilket värde landets producerade varor uppgår till.
Beräknas per capita, och även i relation till bnp.
Högteknologisk täthet beräknas utifrån hur många företag i landet
som verkar inom områden likt mjukvaruutveckling, bioteknik och
förnybar energi och som är börsnoterade.
Utbildningseffektivitet – beräknas utifrån flera aspekter, dels andel av
befolkningen som genomgått en högskoleutbildning, dels hur stor andel
av landets arbetskraft som har en eftergymnasial utbildning och även
andel som examineras från avancerade ingenjörsutbildningar i
förhållande till alla som examineras i stort och i förhållande till landets
totala arbetskraft. 

Forskarkoncentration – hur många som arbetar med forskning och
produktutveckling räknat per capita.
Patentaktivitet – hur många ansökningar om nya patent som kommer
in i landet och hur många nya patent som delas ut per capita och i
relation den globala patentaktiviteten. 
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