
RÖDGRÖN INNOVATIONSPOLITIK
– för ett konkurrenskraftigt, modernt och grönt Sverige
Sverige behöver en ny färdriktning med en industri och innovationspolitik som 
möter dagens utmaningar. Den snabbt tilltagande globala konkurrenstrycket tvingar 
Sverige att snabbt ställa om till innovationsdriven tillväxt. Det andra gör billigt måste 
vi göra bättre, grönare och med högre kunskapsinnehåll. Omställningen av ekonomin 
måste ske i ett nytt ekonomiskt landskap. De mindre företagen står för en allt större 
del av både jobbtillväxt och innovationer samtidigt som gränsen mellan industri- och 
tjänstesektor flyter ihop alltmer.

Den borgerliga regeringen saknar näringspolitik
Den borgerliga regeringen har visat en ideologiskt motiverad passivitet och oförmåga 
till aktivt agerande när det gäller innovationspolitiken. Stora svenska exportföretag 
har vuxit fram tack vare nära samverkan och dialog med offentliga aktörer. 

Regeringen har trots det valt att successivt montera ned den strategiska samverkan 
mellan staten och näringslivet, inte minst genom avvecklandet av de så kallade 
branschprogrammen. Trots tydliga signaler från näringsliv och myndigheter om 
behovet av omedelbara statliga insatser för att förbättra riskkapitalförsörjningen har 
åtgärderna helt lyst med sin frånvaro. Regeringens inaktivitet skadar landets 
långsiktiga konkurrensförmåga. Det står alldeles klart att Sverige behöver en regering 
med en kraftfull innovationspolitik. 

Rödgrön industri och innovationspolitik
Effektivare kommersialisering av forskning från universitet och högskolor. 
Industriforskningsinstituten stärker högskolans koppling till de mindre företagen. 
Framväxten av fler Science parks underlättas. Verka för att det inrättas ett särskilt 
tjänsteforskningsinstitut. Ökad rörlighet akademi – näringsliv. Samverkan 
forskarutbildning – näringsliv. Stärkta möjligheter för små och medelstora företagen 
att växa genom innovation. Vi satsar 100 miljoner kr mer per år till Vinnovas 
program för småföretagande Forska & Väx. 

Strategiska innovationsprogram för svenska nyckelbranscher. Vi vill, i nära 
samverkan med företag och fack, utforma strategiska innovationsprogram för 
svenska nyckelbranscher. Sverige behöver mer av samarbete och gemensamma 
prioriteringar av såväl forskningsresurser som utbildningar.

En riskkapitalfond för innovativa små och medelstora företag. Fonden skapas 
genom en extra utdelning på fem miljarder kronor från Vattenfall. Fonden ska ha ett 
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särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag med god 
miljöprofil som kan bidra i omställningen till en hållbar utveckling. Fonden ska agera 
marknadskompletterande och särskilt stärka tillgången på kapital i de tidigare faserna 
för företag. Insatser som stärker det svenska näringslivets miljöomställning och 
långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras.

Riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nystartat företag. Den som 
investerar i ett nystartat företag kan få dra av en del av det investerade beloppet. 
Beloppet dras mot skatt på inkomst av tjänst, fastighetsskatt samt förmögenhetsskatt. 
Ett forskningsavdrag skulle också vara betydelsefullt för Sveriges framtida 
konkurrenskraft.

Klimatomställning som tillväxtmotor. Investera 100 miljarder i infrastruktur, 
kollektivtrafik och höghastighetsbanor. Genomför ett miljardprogram för 
miljonprogrammet med upprustning av det bostäderna i miljonprogramsområdena. 
Behåll ROT-avdraget hela mandatperioden och utvidga det så att det även omfattar 
flerfamiljshus. Inför ett klimatavdrag för de hushåll som investerar i sin bostad och 
sänker energiförbrukningen med 30 procent. Nytt Klimatinvesteringsprogram – för 
att stimulera lokalt klimatarbete. Miljöteknik ska främjas.

Konkurrenskraft Sverige. Programmet ska stimulera till internationella 
affärsrelationer som får mindre företag att vässas och växa. Det ska främja export 
utländska investeringar. Gemensamma framtidsprogram utformas med näringslivet, 
inom ramen för forskningsinstitutioner, Exportrådet och Invest in Sweden Agency. 
Vi investerar 100 miljoner kronor årligen till programmet under 2011 och 2012.

Innovativ upphandling. Den offentliga sektorns kompetens att göra 
upphandlingarna innovationsdrivande måste stärkas. Offentlig upphandling måste bli 
strategiskt innovationsorienterad – både för produkter och för tjänster.

En innovationsberedning. En framgångsrik innovationspolitik förutsätter en tydlig 
samverkan mellan politikområden. För att det ska lyckas måste innovationspolitiken 
ledas från högsta politiska nivå. En rödgrön regering kommer därför att lägga 
ansvaret för strategisk utveckling och samordning av innovationspolitiken på 
statsrådsberedningen.
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