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RISE tillstyrker promemorians förslag om ytterligare förstärkt nedsättning av 

arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. 

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut med drygt 3 000 medarbetare. I samverkan 

med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett 

hållbart samhälle. Våra medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE 

erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra 

teknologier, produkter och tjänster. 

För RISE innebär en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med 

forskning eller utveckling en möjlighet att ytterligare fokusera resurser på vår kärnverksamhet, 

det vill säga att bistå näringsliv och offentlig sektor med forskning och utvecklingstjänster. 

Enligt Tillväxtanalys har FoU-avdraget en positiv effekt på företagens anställning av forskare 

och är ett stöd som i stor utsträckning går till små och medelstora företag. Det är positivt att en 

stor andel av stödet går till små och medelstora företag, men den förstärkta nedsänkning som 

nu föreslås väntas bara påverka det 20-tal större företag som idag slår i taket för dagens 

avdrag. Frågan är om det inte skulle vara mera angeläget att säkerställa att fler företag som har 

rätt nyttja avdraget också gör det? 

RISE konstaterade i ett tidigare remissyttrande om FoU-avdraget 2020 att nedsättningen av 

arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling inte har kostat 

staten lika mycket som regeringen initialt förväntade sig (691 Mkr 2019 jämfört med den 

dryga miljard man väntade sig att reformen skulle kosta när den infördes 2013). Det kan därför 

finnas skäl att ta reda på om detta beror på att kunskap om avdraget saknas bland företag, eller 

om regelverket uppfattas som allt för krångligt? 

Vidare är det viktigt att det klargörs att FoU-arbete som utförs av ett företags anställda inom 

ramen för offentligfinansierade forskningsprojekt kan räknas som arbetstid när man beräknar 

hur stor andel av en anställds arbetstid som använts till forsknings- och utvecklingsarbete. 

Forskning och utveckling som sker inom ramen för den typen av samverkansprojekt spelar en 

viktig roll för att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till hållbar omställning. 
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