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Senare i höst kommer Sverige att få en nationell innovationsstrategi som ska lägga fast 

inriktningen fram till år 2020. Ta chansen att följa arbetet med strategin och att påverka 

politiken. På Innovations- bloggen bloggar anställda på Näringsdepartementet i tjänsten och 

de vill ha snabb informell dialog om innovationer. 

MER OM INNOVATION I LOVE TECH Läs om hur företag kan utnyttja lågkonjunkturens 

magrare orderböcker Hur tänker kineser om innovationer? Innovationer är ingenjörers 

hemmaplan  

LÄNKTIPS! Följ Innovationsbloggen  

I höstas startade tjänstemän på Näringsdepartementet en innovationsblogg. Bakgrunden är att 

i regeringsförklaringen ett år tidigare, oktober 2010, lovade statsministern att Sverige ska få 

en nationell innovationsstrategi. Ansvaret för den föll på dåvarande näringsminister Maud 

Olofsson som strax efteråt lämnade över det till den efterträdande Annie Lööf som i sin tur 

ganska omgående berättade om att om ett år skulle en nationell innovationsstrategi ligga klar. 

SNART ÄR STRATEGIN KLAR 

Nu är vi snart där. I höst kommer Sverige att få en innovationsstrategi som sträcker sig fram 

till 2020. På innovationsbloggen kan du följa arbetet med att ta fram strategin, till exempel 

genomförde Näringsdepartementet under våren flera dialogmöten från söder till norr och de 

finns redovisade på bloggen. Du kan också kommentera blogginlägg. Annie Lööf har bidragit 

med tre inlägg under året. I ett av dem strödde hon rosor över Christina Lampe-Önnerud som 

porträtterades på I Love Tech i våras, läs här. 

HUR UTVECKLAR VI INNOVATIONSKLIMATET? 

Bloggen drivs av projektgruppen för innovationsstrategin och tjänstemännen från 

Näringsdepartementet ”bloggar i tjänsten”, det vill säga de tar ansvar för innehållet i sina 

inlägg på samma sätt som i annan kommunikation från regeringen. De vill föra ett brett samtal 

om innovation: vad det är idag och år 2020, hur kan vi utveckla det svenska 
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innovationsklimatet för att möta globala utmaningar, hur kan innovationer skapa 

konkurrenskraft och nya jobb samt utveckla välfärden. 

DU KAN PÅVERKA 

Konkret innebär det att du kan påverka hur den framtida innovationspolitiken kommer att se 

ut. Yrkesfolk inom teknik och naturvetenskap är djupt involverade i produktutveckling både 

på företag och myndigheter, kommuner och landsting. Och har stor kunskap om hur det 

svenska innovationsklimatet ser ut i praktiken. Din yrkeserfarenhet parad med att 

projektgruppen vill ha en snabb och informell kontakt, ger dig goda chanser att nå fram. 

BLOGGINLÄGG I FEMTON KATEGORIER 

På Innovationsbloggen har man delat in inläggen i 15 kategorier. Där finns till exempel 

kategorin ”Innovationsstrategi” med många inlägg. Kategorin ”Innovation i offentlig 

verksamhet” har också rönt stort intresse. Gästbloggare har en egen kategori och är kanske en 

av de roligaste för där blandas vinklarna friskt. 

   En kategori behandlar en ny gren av innovationer ”Social innovation” och den drar till sig 

en del intresse, men tyvärr har viktiga kategorier som ”Förenkla för företagen” och ”Kvinnors 

företagande” få inlägg. Entreprenörer har kanske inte lika mycket tid att blogga i tjänsten som 

projektgruppen på Näringsdepartementet. 

ÄVEN EN EUROPEISK UTBLICK 

För dig som vill få en europeisk utblick i ämnet rekommenderar jag att gå till kategorin ”EU”. 

Där kan du bland annat läsa om ett ramprogram för forskning och innovation inom EU, kallat 

Horisont 2020. Programmet rör sig med en nätt budget på upp emot 680 miljarder kronor. 

   Det finns, om man grunnar lite, många skäl till att ta sig tid till att kommentera inlägg och 

lämna synpunkter. Ett skäl är att du faktiskt når rätt personer. Ett annat är att du inte har 

särskilt stor konkurrens om att nå dem. Ett tredje är att du kan vara med och forma framtiden 

för Sverige och våra kommande generationer. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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