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Statsrådsberedningen 

Disposition 

 
•  Varför ett innovationsråd?  
•  Hur arbetar rådet? 
•  Resultat från första året 
•  Arbetet framåt 
•  Diskussion  



Statsrådsberedningen 

Varför ett innovationsråd?  

 
•  Utveckla Sverige som innovationsnation och 

stärka Sveriges konkurrenskraft 
•  Rådgivande, tillföra nya perspektiv på frågor av 

betydelse för innovationspolitikens hela 
område, såväl i nära aktualitet som på sikt 

•  Bredda innovationspolitiken i regeringens 
arbete, ny struktur för samverkan  
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Ledamöter 
•  Stefan Löfven, Statsminister 
•  Åsa Romson, Klimat- och miljö-minister, vice 

stats-minister 
•  Mikael Damberg, Närings- och 

innovationsminister 
•  Helene Hellmark-Knutsson, Minister för högre 

utbildning och forskning 
•  Magdalena Andersson, Finansminister 

 
•  Ola Asplund, senior advisor, IF Metall 
•  Mengmeng Du, styrelseledamot i Skandia 

och Qlio 
•  Charles Edquist, professor , Lunds universitet  
•  Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet  
•  Darja Isaksson, Ziggy Creative Colony  
•  Johan Rockström, professor , Stockholm 

Universitet  
•  Karl Henrik Sundström, VD & koncernchef 

Stora Enso  
•  Jane Walerud, entreprenör  
•  Hans Vestberg, VD & koncernchef Ericsson  
•  Carola Öberg, projektledare 

Innovationsfabriken Gnosjöregionen 
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Hur arbetar rådet? 
 
•  Rådgivande funktion, tillföra nya perspektiv på regeringens arbete, inte 

skapa ny beslutsinsats eller starta nya utredningar.  

•  Bidra till direkt och öppen dialog mellan regering och expertis från akademi 
och näringsliv. 

 
•  Kombination av flera statsråd och oberoende ledamöter för samordning och 

samverkan. Sammansättning av ledamöter speglar innovationspolitikens 
bredd 

•  Ledamöter på personligt mandat – ej partsrepresentant eller företrädare för 
regeringens politik 

•  Fyra möten per år  

•  Kansli på statsrådsberedningen 
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Vad har gjorts?     (1/2) 

•  Ny arbetsform i RK – fokus på interna processer 
•  Dialog och kontaktskapande: 

internt, nationellt, regionalt, internationellt  
•  Exempel på dagordningspunkter:  

–  upphandling 
–  riskkapital  
–  life science 
–  miljö/klimat  
–  forsknings- och innovationspolitisk proposition  
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Vad har gjorts?     (2/2) 

•  Regeringsuppdrag:  
–  Digitalisering hälsa (Vinnova) 
–  Digitalisering industri (Vinnova) 
–  Tidig dialog (Upphandlingsmyndigheten) 
–  Digilyft (Tillväxtverket) 
–  Kommunikationsinsats life science (Business Sweden)  

 
 



Statsrådsberedningen 

Arbetet framåt – några exempel 

•  Strategiska samverkansprogram 
- miljö- och klimat 
- life science 
- digitalisering  

•  Forsknings- och innovationspolitisk 
proposition, hösten 2016 

•  Fortsatt fokus på dialog och samverkan  
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Diskutera 

 
•  Vilka är er förväntningar på innovationsrådet?  
•  Hur fungerar länken mellan nationell och 

regional nivå?  
•  Vilka är de viktigaste frågorna för utveckling av 

innovationspolitik på regional nivå? 
•  Vilka är era centrala verktyg och hur kan de 

utvecklas?  
 
- eller annat! 


