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Sammanfattning
 Pandemin slår hårt mot företag i Sverige, bland annat till följd av en vikande handel med
andra länder.
 Medlemsstaterna positionerar sig samtidigt för Europeiska försvarsfonden (EDF).
 Stora delar av de medel som EU står i begrepp att införa kan komma att undgå Sverige.
 Ifall Sverige väljer att inte ta del av den europeiska försvarsfonden undgår vi möjligheten
att finansiera en del av våra befintliga utgifter.
 Uteblivna medel skulle äventyra den kompetens som finns hos försvarsföretag i Sverige,
men även hota Sveriges position som en av Europas ledande försvarsinnovatörer.
 Till skillnad från Horizon räcker inte företagens konkurrenskraft, utan utfallet beror till
sist på hur angelägen den svenska regeringen är att maximera EU:s fonder till gagn för
Sverige.
 Även fast regeringen har förbundit sig till att försöka maximera Sveriges andel, och gett
berörd myndighet i uppdrag att handlägga ärendena, saknas den ambition som finns hos
andra medlemsländer.

Så kan Sverige bli vinnare
när EU sjösätter ny fond
SVERIGE ÄR ETT HÖGTEKNOLOGISKT LAND vars tillväxt och arbetstillfällen är beroende av

handel med andra länder, och den kompetens som finns hos våra företag och anställda. Mer
än 1,2 miljoner människor i Sverige är sysselsatta inom produktion av exportberoende
produkter samtidigt som svensk export står för nästan hälften av Sveriges samlade
bruttonationalprodukt (Teknikföretagen, 2019).
Sverige är del av Europeiska unionen och dess frihandelsområde, vilket står för en femtedel av
världens bruttonationalprodukt (Eurostat, 2020). Det är något som vi ska fortsätta dra nytta av.
Men för att kunna återskapa en omfattande handel igen till följd av coronavirusets effekter på
Sverige, Europa och resten av världen, behövs bland annat ökade finansiella medel. Behovet
är enormt hos flera företag i Sverige.
Coronapandemin slår hårt mot svenska teknikföretag, bland annat till följd av en vikande
handel med andra länder. För varje arbetstillfälle inom teknikföretagen skapas uppskattningsvis
ytterligare två arbetstillfällen inom andra näringar. Inom de högteknologiska industriföretagen
är effekten ännu större, närmare tre ytterligare arbetstillfällen. Dessa företags existens och
framgång är därför avgörande för att hela den svenska arbetsmarknaden ska kunna fungera
och växa efter pandemin.
INNOVATIONER OCH FORSKNING ligger till grund för Sveriges välstånd och våra exportföretag.
Vår utbildningsnivå är generellt hög, och vi har ett välutvecklat forskarsamhälle med goda
kontakter mellan näringsliv och akademi. Vi är det EU-land som anses vara det mest
innovationskraftiga (Kommissionen, 2020). Det har legat till grund för att Sverige också är ett
av de EU-länder som får

störst andel anslag från unionen kopplat till
forskning och utveckling. Samtidigt betalar Sverige
mer i medlemsavgift än vad vi med nuvarande
engagemang och aktiviteter lyckas ta igen i form av
fonder och subventioner, även om skillnaderna är
stora inom landet. Regioner med utbredd industri
får lägre stöd från EU än till exempel regioner med
omfattande jordbruk. Nu finns möjligheten för flera
industritunga regioner att dra större nytta av EU:s
fonder. Medlemsländernas regeringschefer har
nyligen enats om en långtidsbudget för EU fram till
2027, samt ett extraordinärt stödpaket för att minska
de negativa ekonomiska effekterna på det
europeiska samhället till följd av pandemin.
Traditionellt har Sverige dragit stor nytta av fonder
kopplat till forskning och utveckling. Med de nya
stödåtgärder och fonder som EU nu lanserar finns
det fler möjligheter för företag i Sverige och
industritunga regioner i Sverige att dra större nytta
av EU:s fonder.
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Nu finns
möjligheten för
flera industritunga
regioner att dra
större nytta av
EU:s fonder.

DEN SVENSKA REGERINGENS inställning och engagemang styr utfallet för svenska teknikföretag,

inklusive svenska försvarsföretag, vad gäller EU:s fonder och tillkommande medel. Utfallet beror till
sist på hur angelägen regeringen är att maximera företagens tillgång till EU:s fonder. Ifall företag i
Sverige, istället för europeiska konkurrenter, ska kunna ta del av hela det finansiella stödpaket och
bland annat den försvarsfond (EDF) som nu utvecklas på EU-nivå, krävs ett betydligt tätare och
koordinerat samarbete mellan företag och svenska staten.
UTEBLIVNA MEDEL FRÅN EDF till försvarsföretag i Sverige skulle inte enbart direkt gynna våra
europeiska konkurrenter och därmed försämra förutsättningarna för företagen i Sverige, utan tillika
äventyra de närmare 30 000 arbetstillfällen som de svenska försvarsföretagen sysselsätter inom
området. Ett sådant utfall skulle även hota Sveriges position som en av Europas ledande
producenter av högteknologiska produkter och tjänster samt tiotusentals ytterligare arbetstillfällen
som är beroende av en dess produktion. Ifall svenska försvarsföretag och andra högteknologiska
företag fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga även i industritäta kommuner och regioner i
Sverige är det en grundförutsättning att de ges lika villkor som sina europeiska motparter.
Säkerställandet av att så sker måste först och främst ske på hemmaplan, i Sverige, genom närmare
dialog och samverkan mellan staten och företagen.

1,2 miljoner
svenskar är
sysselsatta inom
produktion av
exportberoende
produkter.
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Försvarsföretagen är
kunskapsintensiva
Försvarsföretag liknar andra högteknologiska
industriföretag
Ett högteknologiskt industriföretag klassificeras här, i enlighet med Eurostats systematisering,
utefter branschens kunskaps- och teknikintensitet. Hög- och medelteknologiska industriföretag
producerar produkter för nästan hela samhällets olika funktioner. I princip samtliga av
arbetsplatserna inom försvarsföretagen befinner sig inom de kategorierna. I Sverige
sysselsätter högteknologiska företag över 40 procent av de anställda inom
tillverkningsbranschen. Det som förenar dem är behovet av hög kompetens, avancerad teknik
och dess positiva påverkan på samhället där de är etablerade. Av Sveriges forskare som är
sysselsatta inom industrin arbetar 80 procent vid något av dessa företag (Andersson, 2017).
Försvarssektorn är Sveriges mest forskningsintensiva tillverkningsbransch och behovet av
investeringar inom forskning är därför enormt.

Vad innebär högteknologiska företag för Sveriges
regioner och arbetstillfällen?
Den svenska industrin är landets jobbmotor. Enligt en rapport från Sveriges Industriråd 2017
medför ett skapat arbete inom industrin ytterligare två arbetstillfällen för andra sektorer. Inom
högteknologiska företag är effekten ännu större, närmare tre arbetstillfällen. Ytterligare
arbetstillfällen uppkommer inom andra branscher som en direkt följd av att köpkraften i
samhället ökar samt att behovet av kompletterande produkter och tjänster till industrin
tillkommer. Effekten av detta är påtaglig i mindre samhällen där en livskraftig industri kan vara
en förutsättning för flera andra företag och arbetstillfällen. Högteknologiska företag, där de
anställda har en kvalificerad utbildning, behöver ofta rekrytera kompetens från andra regioner
och länder som ligger i framkant, vilket ställer höga krav på såväl ortens som Sveriges
attraktionskraft. Försvinner de högteknologiska företagen från Sverige innebär det inte enbart
att arbetstillfällen i anknytning försvinner, utan även att kvalitén på produkter och tjänster
överlag riskerar att försämras, och att välfärden därmed kan komma att minska, bland annat till
följd av minskade skatteintäkter.

80 procent av industrins
forskare arbetar vid ett
högteknologiskt företag.
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88 procent
av avknoppade
företag stannar
kvar i regionen.
Företagen och regionerna
Företag skapar följaktligen inte enbart arbetstillfällen inom sin egen sektor utan genererar även
arbeten inom andra näringsgrenar. Vad större högteknologiska företag dessutom bidrar med
(se exempelvis Morettis analys (2012) av Microsofts flytt av sitt huvudkontor) är att det sker en
positiv regional effekt av kunskapsöverföring från större högteknologiska företag till andra
mindre associerade företag. Större högteknologiska företag kan därmed ses som regionala
växthus för kompetens!
De mindre avknoppade företagen tenderar dessutom att stanna och berika regionen. I en
analys av Andersson och Klepper (2013) kom författarna fram till att upp till 88 procent av de
avknoppade företagen förblir stationerade i regionen de startade i. Ett tydligt sådant exempel är
de positiva effekter som Saab har haft på andra företag, inte enbart i Linköping, men även i
mindre kommuner, läs exempelvis om Arboga och Karlskoga i rapporten.
Men skillnaden mellan hur stor andel som industrin utgör i olika delar av Sverige är stor. På
Gotland står exempelvis industrin för mindre än två procent av regionens förädlingsvärde, att
jämföra med Jönköping där industrin står för över hälften.

6

Varje arbete inom
den högteknologiska
industrin skapar
ytterligare tre.
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Högteknologiska företag behöver forskning

Grafik från Horizon 2020 illustrerar tydligt det samband som finns mellan tillväxt och investeringar inom
forskningoch utveckling inom EU.

En förutsättning för högteknologiska företag är anställda med hög utbildning och kompetens.
Ska företag inom försvarsbranschen lyckas skapa tillväxt och arbetstillfällen i Sverige behövs
forskning såväl som kompetensfrämjande investeringar. Det finns ett starkt samband mellan
forskning och tillväxt. Sverige är ett tydligt exempel på just det (se diagrammet från Horizon
2020). Sverige är, enligt Kommissionen, det mest innovationsdrivna landet inom EU.

Innovationsledare i EU
Innovationspoäng 2019
Sverige

141

Finland

140

Danmark

134

Nederländerna

128

Genomsnitt EU

100

Källa: EU-kommissionen 2020.
Sverige är också det land som spenderar allra mest inom EEA på forskning och utveckling sett
till landets bruttonationalprodukt (GERD, 2018). Hela 3,31 procent enligt det mätinstrument
som bland annat OECD, FN och EU använder, adderat för samtliga forskningsområden. Detta
kan delas in i statliga respektive privata satsningar.
Ifall endast offentliga medel till forskning inkluderas presterar Sverige strax över Eurozonens
genomsnitt. Samtliga av Sveriges grannländer spenderar en högre andel på forskning och
utveckling, sett till landets budget. Det är inte på grund av statliga investeringar som Sverige
lyckas spendera en så pass stor del av sin bruttonationalprodukt. Inom försvarsforskningen
minskade tvärtom staten sitt stöd under 2000-2010 med 1,4 miljarder kronor per år (SOFF,
2014).
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Andel av länders BNP spenderat inom forskning
(GERD)
% av BNP

2019

Sverige

3,39%

Österrike

3,19%

Tyskland

3,17%

Danmark

2,96%

Belgien

2,89%

Finland

2,79%

Genomsnitt Eurozonen (19 länder)

2,24%

Andel av länders offentliga utgifter till forskning
(GBAORD)

% av statens utgifter

2018

Island

2,21%

Tyskland

2,11%

Norge

2,02%

Estland

1,79%

Danmark

1,75%

Nederländerna

1,7%

Kroatien

1,66%

Finland

1,57%

Sverige

1,56%

Österrike

1,55%

Tjeckien

1,54%

Luxemburg

1,49%

Genomsnitt Eurozonen (19 länder)

1,44%

Privata medel står för ungefär 60 procent av Sveriges totala investeringar inom forskning och
utveckling vilket bidrar till den svenska tillväxten, innovationskraften och sysselsättningen.
Frågan är om företag i Sverige och anställda axlar ett disproportionerligt tungt ansvar för att
Sverige ska kunna förbli ett konkurrens- och innovationskraftigt land i jämförelse med
motsvarande europeiska länder.
Sverige har framgent ett behov av ökade offentliga medel, dels för att tangera det stöd som
företag i Sveriges konkurrenter erhåller (se exempelvis det offentliga stöd som Tyskland, Norge
och Danmark avsätter), dels för att om förutsättningarna för de privata investeringarna urholkas
eller t.o.m. försvinner innebär det att Sverige som ledande industrination, i morgon, inte längre
kommer att kunna hävda sig i förhållande till sina konkurrenter, hur skickliga vi än må vara i att
utveckla nya teknologier.
Av Sveriges totala offentliga medel till forskning och utveckling går visserligen 70 procent till
tillverkande högteknologiska företag. Det är bra då branschen genererar hög samhällsnytta
(skatteintäkter, arbetstillfällen, tillväxt och internationellt anseende), men även till följd av att
dessa företag har ett oerhört starkt behov av investeringar inom forskning. Dock borde staten
ha ytterligare intresse av att stödja företagen då studier visar att spridningseffekterna kan vara
dubbelt så höga inom samhället ifall forskningen, utöver privata medel, finansieras med
offentliga medel, eftersom att statliga stödåtgärder kan finansiera det som inte ger
företagsavkastning (Andersson, 2017) och som därmed inte lockar privat kapital.
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En fråga man kan ställa sig är därför om nödvändiga och tillräckliga förutsättningar kommer att
finnas framöver för att motivera privata resurser och investeringar till forskande företag i
samma omfattning som tidigare efter rådande pandemi? Kan Sveriges regioner och
högteknologiska företag dra större nytta av andra tillgängliga medel för att kunna fortsätta
investera i teknik och personalens kompetens? Vilka villkor behöver staten och företag
diskutera för att nödvändiga och tillräckliga förutsättningar fortsättningsvis ska finnas för privata
investeringar i det nya landskap som nu växer fram?

EU:s forskningsfonder kan
överbrygga
de nationella
subventioner
som snedvrider
konkurrensen inom
olika sektorer.
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Horizon: konkurrens på lika
villkor
Inom EU finns fonden Horizon som är konstruerad för att stödja forskningsprojekt inom
unionen. Men Horizon underlättar inte enbart forskning och utveckling för projekt över hela
kontinenten – det medför även konkurrens på lika villkor. Samtliga av Sveriges grannländer
avsätter en större andel av sina offentliga medel till forskning och utveckling, skillnaden är
dessutom ännu större inom vissa branscher. Privata aktörer i Sverige har därför fått ta ett stort
(disproportionerligt) ansvar för investeringar inom forskning och utveckling för att kunna matcha
våra europeiska konkurrenters ambitionsnivåer. Horizon erbjuder ytterligare möjligheter för
svenska företag att kunna överbrygga de offentliga stöd som andra europeiska företag
eventuellt får från sina nationella myndigheter.
Genom Horizon kan företag dessutom få ovärderliga partnerskap med andra företag i andra
länder vilket stärker företagens möjligheter att hävda sig på den europeiska arenan och även
internationellt utanför Europa. Enligt en enkät från Sweco (2019) anger en majoritet av utövare
inom forskning och utveckling att Horizons program inom industriellt ledarskap är betydelsefullt
för den egna organisationen.
Under perioden 2014–2020 har EU spenderat uppskattningsvis 80 miljarder euro inom
forskning och utveckling (Europeiska kommissionen, 2020). Enligt medlemsländernas avtal
från 2020 så kommer nivån även fortsatt att vara cirka 80 miljarder euro.

Horizon gynnar Sverige särskilt mycket
Enligt såväl IFO, EU-kommissionen och Bertelsmanns (Europaportalen, 2018), tillhör Sverige
den kategori av EU-länder som drar störst nytta av tillgången till den fria inre marknaden.
Utöver denna fördelaktiga position bör vi därför självklart maximera vår andel av befintliga och
nya EU-fonder av relevans för företagen i Sverige, inklusive försvarsföretagen som nu får
tillgång till den europeiska försvarsfonden (EDF).
Över hälften av EU:s bidrag och fonder till Sverige går till jordbruk och regional utveckling,
vilket är ett betydande tillskott för flera regioner i Sverige. Men även Horizon står för en stor del
av Sveriges mottagande. Av de drygt 1 800 miljoner euro som Sverige erhöll från EU 2018
uppgick Horizon till 312 av dem. Sverige är därmed en nettovinnare inom Horizon eftersom
Sverige får ut en större andel av fonden (1,6 procentenheter mer) jämfört med vad vi i
realiteten borde få sett till vår medlemsavgift och befolkningsmängd. Denna överprestation
innebär 191 miljoner kronor (18,5 miljoner euro) ytterligare till svensk forskning, finansierat av
EU, varje år. Även jämfört med andra likapositionerade länder inom EU är den siffran mycket
hög.

Fördelning av Horizons fondmedel jämfört med andel av EU:s utgifter
2018

Sverige

Danmark

Österrike

Finland

Andel av EU:s
utgifter
Andel av Horizon

1,16%

0,90%

1,25%

0,94%

2,76%

1,99%

2,39%

1,74%

Differens

1,69%

1,09%

1,14%

0,80%

Sverige får överlägset mest ut av Horizons fondmedel jämfört med jämförbara länder.
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Vad forskningsmedlen
betyder för regionerna?
Placering
industriandel

Skillnad
mellan
placeringarna

1

Industri
ns andel
av
regionens
förädlingsvärde
(procent)
18

19

-18

5 313 kr

2

1,6

21

-19

Västerbotten

4 856 kr

3

34,3

12

-9

Norrbotten

4 600 kr

4

45,1

3

1

Västernorrland

4 557 kr

5

33,2

14

-9

Kalmar

3 247 kr

6

40,3

8

-2

Värmland

3 208 kr

7

40,9

6

1

Gävleborg

2 944 kr

8

44,9

4

4

Jönköping

2 800 kr

9

53

1

8

Dalarna

2 746 kr

10

38,9

10

0

Uppsala

2 340 kr

11

27,8

16

-5

Blekinge

2 054 kr

12

40,8

7

5

Kronoberg

2 017 kr

13

43,2

5

8

Östergötland

2 007 kr

14

33

15

-1

Västra Götaland

1 652 kr

15

37

11

4

Västmanland

1 560 kr

16

45,5

2

14

Skåne

1 464 kr

17

23,8

18

-1

Stockholm

1 343 kr

18

12,7

20

-2

Södermanland

1 274 kr

19

34

13

6

Halland

1 257 kr

20

25,5

17

3

Örebro

1 245 kr

21

39,1

9
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Region
2018

Stöd
per
person

Placering
EU stöd

Jämtland

6 901 kr

Gotland

Källa: SCB

En logisk effekt av att Sverige till största del tar emot stöd och bidrag från EU inom jordbruk
och regional utveckling är att glesbebyggda regioner åtnjuter en högre andel stöd från EU per
invånare än andra regioner. Jämför man däremot stödet från EU mot hur stor andel av
regionens förädlingsvärde som industrin uppgår till syns ett visst negativt samband. De
regioner som får störst andel av EU:s bidrag är i regel inte de regioner där industrin är som
mest utbredd. Mycket av de regionala stöden som exempelvis Jämtland erhåller är till för att
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överbrygga de ekonomiska skillnaderna som följer av att regionens industri är förhållandevis
liten. Men samtidigt innebär det att regioner som är beroende av industrin men som dessutom
har en relativt låg bruttoregionprodukt inte tar del av EU:s ambition att försöka överbrygga de
ekonomiska skillnaderna. Man skulle kunna säga att regionerna med en stor industrisektor är
ekonomiskt styvmoderligt behandlade av EU.

Nedslag: Örebro
Disponibel inkomst:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8
118

Region med högst
disponibel inkomst.

19

20

21

Region med lägst
disponibel inkomst.

Bidrag från EU:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2211

Region med lägst
EU-stöd per person.

Region med
högst EU-stöd per
person.

Industri:
1

2

3

4

5

6

7

8

9
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Region med lägst industriandel
av förädlingsvärdet

Region med högst
industrian-del av
förädlingsvärdet.

Örebro är den region i Sverige som får allra lägst stöd och bidrag från EU. Regionen är ett
målande exempel på hur dagens EU-fonder, och hur vi utnyttjar dem, missgynnar vissa
industritunga regioner. I jämförelse med grannregionen Värmland, som dessutom har en högre
disponibel inkomst än Örebro, får regionen ungefär en tredjedel av Värmlands EU-stöd.
Örebros industri är viktig för regionens tillväxt, men regionen saknar riktigt stora etablerade
företag. Industrin sysselsätter fler än 20 000 i regionen, men enligt Arbetsförmedlingen
förväntas arbetstillfällena inom industrin att plana ut och är kraftigt beroende av
kompetensförsörjning samt en fungerande exportmarknad (Arbetsförmedlingens prognos,
2018). Industrikommuner likt Laxå har en ännu större andel anställda inom industrin, men
antalet har minskat i hela regionen över årtiondena till följd av strukturomvandlingar. Trots det
uppger fler än hälften av företagen i Örebro att de planerar att utöka verksamheten, men
kompetensförsörjningen är ett reellt hinder.

Exempel Karlskoga
I Örebro län ligger Karlskoga. I Karlskoga arbetar mer än var fjärde person inom industrin.
Trots en krympande befolkning, lägre nivå av utbildning än rikssnittet samt ett svalt
företagsklimat ligger arbetslösheten på samma nivå som i resten av Sverige. Kommunens
största och näststörsta företag är BAE Systems och Saab, samt ett flertal andra företag inom
försvarsindustrin en med hög efterfrågan efter teknik och kompetens. Saab har i Karlskoga
varit med och investerat i kommunens kompetenshöjning, genom att bland annat tillsammans
med kommun och universitet instifta Alfred Nobel Science Park. Investeringsbehovet inom
kompetensörjning är enormt hos högteknologiska företag inom tillverkningsindustrin, vilket
fallet med Saab i Karlskoga illustrerar. Företag inom försvarsindustrin är Sveriges mest
forskningsintensiva bransch där hela 21 procent av omsättningen investeras inom forskning
och utveckling (SOFF, 2020). Utan investeringar till FoU skulle Karlskogas två största privata
arbetsgivare ha oerhörda svårigheter att hävda sig på den internationella marknaden.
Ytterligare forskningsmedel från EU skulle därför kunna stärka Karlskogas tillväxtmotor.
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Nedslag: Västmanland
Disponibel inkomst:
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Region med lägst industriandel
av förädlingsvärdet.

Region med högst
industriandel av
förädlingsvärdet.

Västmanland är en region med en disponibel inkomst likt flera andra jämförbara regioner.
Västmanland är Sveriges näst största industriregion, sett till förädlingsvärdet, samtidigt som
regionen återfår en relativt liten del av Sveriges stöd ifrån EU. Ifall vi beräknar EU:s fonder sett
till befolkningen i Sveriges olika regioner så får Västmanland endast hälften av vad
grannregionen Dalarna får, trots att bruttoregionprodukten är ungefär densamma. I
Västmanland finns stora företag som ABB, Systemair AB, Bombardier med flera. Industrin
svarar för en tredjedel av samtliga jobb i Västmanland, och är regionens största näringsgren,
samtidigt som fler än hälften av företagen vittnar om kompetensbrist. Framförallt behövs fler
tjänstemän med teknisk kunskap. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser så kommer
kvalifikationskraven att öka hos de anställda inom industrin, vilket förväntas generera färre
arbetstillfällen då kompetensbristen är påtaglig (Arbetsförmedlingens prognos, 2021).
Västmanland konkurrerar därför dagligen med andra regioner, världen över, för att kunna locka
över personer med en hög utbildning, vilket är en förutsättning för att den högteknologiska
industrin ska kunna generera arbetstillfällen inom andra branscher. Att kunna ta del av bidrag
från EU för att kunna investera i forskning och utveckling, samt för att kunna delta i
internationella projekt är ett viktigt verktyg för en industritung region likt Västmanland.

Exempel Arboga
I Västmanland ligger Arboga. Här har ortens långa arv till flygindustrin levt vidare och
kommunen gick från regionens lägsta tillväxt – till högsta på tio år (2007–2017, Syna 2017). I
Arboga har Saab ungefär 500 anställda, samtidigt som bolaget Combitech återfinns i orten
med över 1 700 anställda inom hela Norden, som är en del av Saab. Dessutom finns företaget
Recotech, med över 60 anställda, som tillverkar turbiner och motorer för luftfartyg. Detta är ett
tydligt exempel på regional spridningseffekt av högteknologiska företag. Orten lever och andas
luftfartyg, och som ett steg för att få bukt med kompetensbristen har Saab varit med och tagit
fram ett tekniskt gymnasieprogram, i likhet med Karlskoga.
Nedslagen illustrerar tydligt vilka effekter en stark högteknologisk tillverkningsindustri kan ha
för tillväxten av andra företag samt utbildning och kompetensförsörjning. Dessa effekter skulle
förstärkas i orter som Karlskoga och Arboga om Sverige fullt ut nyttjade de möjligheter
som EU erbjuder.
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Sverige är bland
de bästa inom EU
på att nyttja
unionens
forskningsfonder.
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Horizons begränsningar
Trots att Horizon erbjuder finansiering för en rad olika forskningsområden får medel inom
Horizon inte användas inom forskning kopplat till försvaret (Europeiska kommissionen, 2020).
Det innebär att flera av de försvarsorienterade forskningsprojekt som skulle behöva
finansiering av Horizon i Karlskoga och Arboga inte kan ta del av medel från EU. Den
försvarsindustriella och teknologiska basen är uttalat viktig för innovations- och
konkurrenskraften inom hela den europeiska industribasen.
För att kostnadseffektivisera medlemsländernas nationella investeringar inom förmågeområden
av hög prioritet och av gemensamt intresse bland medlemsländerna, samt stimulera
innovations- och konkurrenskraften inom europeiska försvarsföretag, som därmed kan bidra till
att öka EU:s förmåga och strategiska autonomi, lade kommissionen 2017 ett förslag om
etablering av en europeisk försvarsfond (EDF). Försvarsfonden innebär att svenska kommuner
som är beroende av konkurrenskraftiga företag kan komma att ta del av ytterligare EU-anslag.
Under pilotfasen lanserades två delfonder: Preparatory Action on Defence Research (PADR)
för perioden 2017-2019 och European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
för perioden 2019-2020.
Under 2018 och 2019 distribuerade pilotprojektet PADR anslag om totalt 90 miljoner euro.
Inom den europeiska försvarsfonden finns även möjligheten att inom ramen för EDIDP få
anskaffning och utveckling av försvarsmateriel delfinansierat av EU. För att kunna inhandla och
utveckla försvarsmateriel med finansiering av EU krävs det emellertid att medlemsländernas
regeringar står för en del av kostnaden. Enligt Kommissionen kan subventionsgraden då uppgå
till så mycket som 4/5 av den totala ersättningsgilla projektkostnaden. De delar som förutsätter
att staten är beredd att medfinansiera projektet, ingår i begreppen ”Development” och
”Acquisition” (EDIDP). Under 2019 distribuerade EU drygt 2,5 miljarder euro via det europeiska
försvarsindustriella försvarsprogrammet (EDIDP), som ett pilotprojekt, till europeiska företag
som ansökt om projekt i samråd med aktuell medlemsstat. Detta är emellertid inte
konstruktionen för PADR, som är kopplat till försvarsforskning där exempelvis Saab redan har
medverkat två år i rad, utan att den svenska staten har behövt vara en delfinansiär.
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EDF:s sjösättning
Efter fondens testperiod introducerades i januari 2021 den officiella fonden. Enligt
medlemsländernas överenskommelse om EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027, kommer
den att uppgå till cirka 8 miljarder euro (Kommissionen, 2021). Ungefär en tredjedel ska
finansiera konkurrenskraftiga forskningssamarbeten inom försvarsområdet, särskilt genom
bidrag, och två tredjedelar ska komplettera medlemsstaternas investeringar genom att
delfinansiera kostnaderna för utveckling av försvarsförmågan efter forskningsstadiet. Fonden
kommer också att delfinansiera upp till 20 procent av kostnaden för utveckling av prototyper
(medan resten finansieras av medlemsstaterna) och upp till 80 procent av certifierings- och
testaktiviteter. Det finns dock ett antal viktiga förbehåll kring finansieringen; till exempel
kommer EDF bara att delfinansiera utvecklingen där medlemsstaterna avser att köpa den
slutliga produkten och där det i konsortiet finns minst tre deltagare från minst tre medlemsstater
(eller associerade länder). Vidare ska 4-8 procent av budgeten stödja banbrytande teknik och
innovativ utrustning.
Det är med andra ord en budget för forsknings- och utvecklingsprogram i hela
produktionskedjan, från forskning till finansiellt stöd för inköp av medlemsländers
försvarsdepartement, och som innebär ytterligare möjligheter för försvarsföretag i Sverige, att i
samarbete med europeiska partners, ta en roll i projekt av vikt för det svenska försvaret och av
värde för företagens konkurrenskraft på den europeiska och internationella arenan. Men ska
Sverige maximera sin andel av denna nya fond, som sjösättes den 1 juli 2021, i samband med
att dess första projektutlysningar nu har släppts, krävs en aktiv regering och en samordnad
nationell process med en tydlig ansvarsfördelning bland berörda aktörer. Detta är en
förutsättning för att Sverige ska kunna bli en vinnare av europeiska försvarsfonden.
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En outnyttjad potential
Sverige är ett av de sex länder i EU med störst försvarstekniskt kunnande. Tillsammans med
Spanien, Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland lägger Sverige idag ungefär 95 procent
av samtliga investeringar inom forskning och utveckling kopplat till försvaret inom EU (ASD,
2019).

5%

Övriga
EU-länder

95%

Frankrike, Tyskland, Italien,
Spanien, Sverige och
Storbritannien.

Ett fåtal länder står för merparten av de
europeiska FoU-investeringarna i
försvarsteknologi
Totalt investeras årligen ca 10 miljarder Euro i forskning
och utveckling som rör försvarsteknologi. De 6 så kallade
Lol-länderma (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien,
Sverige och Storbritannien) står för 95% av dessa
investeringar.

När Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar om att införa en ny fond, som till exempel
den europeiska försvarsfonden, som framför allt riktar sig till de EU-länder som har en
utvecklad försvarsindustribas, är det av största vikt för det svenska kunnandet och företagen i
Sverige, att Sverige engagerar sig i EDF och utifrån dess bredare betydelse för innovationsoch konkurrenskraft i hela näringen för att maximera de stöd vi kan ta del av på EU-nivå. Efter
Brexit bör Sveriges potential till och med vara större. Av den testballong inom forskning och
utveckling som EU betalade ut för 2019 erhöll endast tre svenska aktörer medel från EU, men
det till trots, uppgick utbetalningen till Sverige till drygt 8 procent av det totala anslaget. Det är
betydligt mer än vad Sverige och företag i Sverige bör få, sett till befolkningsmängd och
medlemsavgift. Dessa anslag är fritt fram för företag att söka och kommer att öka dramatiskt
från och med i år.
Enligt Kommissionen kommer Sverige, på grund av sin etablerade ställning med starka
försvarsföretag tillsammans med de fyra andra framstående länderna att erbjudas stärkta
möjligheter att leda projekt med andra europeiska företag inom sektorn. Inom den europeiska
försvarsfondens kategori ”tillverkning och inköp” (EDIDP), vilken hade en betydligt större
budget för 2019 än forskningsanslaget (PADR), lyckades två svenska aktörer ta del av fonden.
Det svenska anslaget motsvarade endast drygt 2 procent av den totala budgeten, vilket är i
paritet med den svenska avgiften. Jämfört med andelen om 8 procent av försvarsforskningen
där företag kan ansöka fritt, är det en betydande skillnad. Inom grenen inköp och tillverkning
behöver alltså staten stödja företagen ifall aktörerna ska lyckas ta del av anslaget inom fonden.
Ändamålet med denna konstruktion är att medlemslandet i slutändan ska köpa produkten av
mottagaren när den färdigutvecklats, vilket ska delfinansieras av EU-medel. Eftersom detta kan
innebära finansiella medel för utgifter som den svenska staten redan har, i form av inköp av
försvarsmateriel, bör det vara en prioriterad uppgift för den svenska regeringen att maximera
sin roll i sådana projekt. Danmark, med en betydligt mindre industri, har redan tagit fram en
strategi för att maximera anslagen från EU till dansk tillväxt (Danish National Actionplan, 2020).
Sverige har lyckats ta del av några av de första pilotprojekten, men resultatet är betydligt lägre
än Sveriges verkliga potential, och hittills framförallt involverat större företag.
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1. Förlorade anslag.

2. Europeiska
konkurrenter
får ökat stöd.

3. Sverige måste
betala 380 miljoner
kronor årligen.

Tredubbel kostnad för att stå utanför
För Sverige, för företag och svenska arbetstillfällen som arbetar med försvarsforskning- och
utveckling innebär EDF både möjligheter och utmaningar. Sverige har en tradition av att inte
erkänna statligt stöd till försvarsforskning samtidigt som dessa aktörer ofta är helt beroende av
medel som går via exempelvis universitet och andra forskningsanslag. Som ett exempel, enligt
försvarsberedningen upphandlar MSB försvarsforskningsrelaterad kunskapsinhämtning av
ungefär 23 olika utförare årligen (Motståndskraft, 2017).
För att ta del av den större potten av försvarsfonden krävs att den svenska staten och
företagen samarbetar. Genom att EU delfinansierar utveckling hela vägen fram till upphandling
skulle Sveriges totala kostnad för försvarsforskning, utveckling, tillverkning och inköp minska,
samtidigt som offentliga medel i större grad kan användas för andra ändamål. Det skulle
innebära högre transparens och tydligare riktlinjer för företag och andra aktörer som idag
arbetar med dessa frågor. Det finns även en annan viktig aspekt att ta i beaktning, och det är
att utbytet av försvarsmateriel mellan EU-länder förväntas öka till följd av ökade incitament.
Dels eftersom EU möjliggör resurser för internationellt utbyte mellan företagen, dels för att
harmonisering av produkter förväntas göras gällande. Ungefär 90 procent av all forskning och
teknik inom försvarsområdet bedrivs idag nationellt i EU (Europeiska kommissionen 2017),
mycket på grund av att försvarssystem är olika och på grund av nationella subventioner till
branschen. Genom att ta del av EDF kan svenska försvaret dels köpa europeiska produkter
billigare, samtidigt som företag i Sverige kan konkurrera på den europeiska marknaden. Ifall
Sverige väljer att inte ta del av fonden undgår vi inte bara möjligheten att finansiera en del av
våra befintliga utgifter, svensk försvarsteknik kan då även bli dyrare än europeiska, vilket kan
missgynna svensk tillväxt och sysselsättning. Som ett av EU:s främsta länder inom utveckling
och tillverkning av försvarsmateriel vore detta ett ypperligt tillfälle att nyttja EU:s fonder för att
investera i den svenska innovationskraften. Likt Arbetsförmedlingen för fram, arbetstillfällena
hos företagen är beroende av en fungerande export.
Sverige har en så kallad ”budgetneutralitet” kopplat till EU:s fonder. Det innebär förenklat att
när en ny kostnad uppkommer för den svenska staten ska den finansieras av befintliga utgifter.
Enligt regeringens egna beräkningar förväntas försvarsfonden att belasta den svenska
budgeten (utgiftsområde 27) med ungefär 380 miljoner kronor årligen, vilket kommer att
betalas till EDF oavsett Sveriges deltagande i fonden (Prop. 2019/20:1). Tar Sverige inte del av
fonden blir det därmed ett hål i statens budget, en kostnad som vi inte får tillbaka i form av
investeringar för svensk försvarsnytta. Det vore oerhört olyckligt, inte minst då våra
högteknologiska försvarsföretag besitter en hög kapacitet att kunna nyttja fonden väl. Sveriges
regering har redan förbundit sig till att försöka maximera anslagen från EDF. Men för att lyckas
med det kommer svenska myndigheter och företag behöva arbeta närmare varandra såsom
merparten av utländska konkurrenter gör med sina myndigheter. Jämförbara länder såsom
Nederländerna och Danmark har redan nationella strategier för hur länderna kan maximera sin
andel i fonden och hur samarbetet mellan företag och stat kan bli tätare. Skulle Sveriges andel
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vara lika hög inom utveckling av försvarsmateriel som den var inom försvarsforskningen, hade
det inneburit 150 miljoner euro ytterligare i EU-medel till Sverige – endast under pilotprojektet
2019. Ifall denna skillnad fortgår när fonden är fullt utbyggd kan Sverige ha gått miste om ett
välbehövligt tillskott till en av arbetsmarknadens viktigaste jobbmotorer. Men vi kan som sagt
göra mer för att tillsammans öka Sveriges andel genom att ta ett helhetsgrepp kring svensk
hantering av EDF.

150
miljoner euro
Om Sverige hade ansökt
om europeiskt stöd för
anskaffning av
försvarsmateriel – på
samma sätt som vi gör för
försvarsforskning – hade
det betytt ökade intäkter
2019 med 150 miljoner euro.
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Så kan Sverige dra större nytta av EU
Sverige drar stor nytta av EU:s öppna marknad. Svensk export skapar arbetstillfällen i varje
region, och det är något vi behöver fortsätta att bygga vidare på. I denna rapport har vi belyst
hur viktiga högteknologiska företag inom tillverkningsindustrin är för svensk tillväxt samt dess
behov av investeringar inom forskning och utveckling. De flesta av försvarsföretagen ingår i
den kategorin och dess produktion och utveckling har goda samhällsekonomiska konsekvenser
för företagets geografiska hemvist. I denna rapport har vi belyst hur försvarsföretag i Sverige
kan dra större nytta av den nya fond som EU erbjuder, EDF. Vår uppfattning är emellertid den
att ökade investeringar inom tillverkning, forskning och utveckling är en angelägenhet för
Sverige som helhet. Det gäller även företag i Sverige vars ägande ligger utanför EU.
Regeringens arbete med det svenska deltagandet i forsknings- och innovationsprogrammet
Horisont Europa är bra – men Sverige bör ta fram en strategi för samtliga EU:s forsknings- och
utvecklingsfonder. Programmen, oavsett applikation, är tekniskt djupt integrerade, men
behandlas politiskt som separata sektorer i Sverige. Läs mer här.
Sverige betalar en högre medlemsavgift till EU än vad vi får tillbaka i termer av fonder och
bidrag. Samtidigt har Sverige tidigare lyckats väl med att nyttja andra fonder, såsom Horizon,
inom forskning och bidrag. Vi bör därför försöka nyttja EU:s ambitionshöjning med EDF inom
försvarsforskning och utveckling så väl som möjligt.
Här finns mycket att vinna, inte minst för industriberoende orter där en fungerande tillverknings
industri kan vara tillväxtmotorn för området samt för de mindre företag som hittills inte har
lyckats ta del av de pilotprojekt som sjösatts. Behovet av investeringar och kompetenshöjande
insatser har sällan varit större än nu.

Vi föreslår därför följande:
 Att Sverige tar fram en strategi, likt flera andra europeiska länder, för att maximera
Sveriges andel av den europeiska försvarsfonden. Strategin bör innehålla en analys,
framtagande av övergripande policy och nedbrutna målsättningar, åtgärdsförslag över tid
samt resurssättning så att förslagen kan genomföras.
 Att Sverige anlägger ett bredare politiskt och mera långsiktigt strategiskt förhållningssätt till
den europeiska försvarsfonden (EDF), som en central del i en mycket större övergripande
industripolitisk strategi, som nu tar form på EU nivå.
 Att Sverige implementerar EU:s långtgående och övergripande industristrategi på ett
målinriktat och effektivt sätt i förhållande till svensk industri. EDF är en central del av EU:s
industristrategi tillsammans med övriga initiativ som nu tas fram på EU-nivå.
 Att regeringen ger den myndighet som ansvarar för att handlägga EDF – Försvarets
materielverk – i uppdrag att stärka insatserna ytterligare för mindre företag och
tillverkningsindustrier vid mindre orter.
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