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Innovationssystem

Tekniskt 

utveckling-

sprogram

Hur ser vi  på MinBaS II

Ett , ”välkomponerat”, teknisk utvecklingsprogram .

En , ”effektiv”, projektorganisation.

Ett Innovationssystem ,”i varande ”.
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Vad är

•= utveckla, sprida och använda innovationer.

Innovation 

Innovationprocess

innovationasystem
{

Innovationsprocess

Innovationsssystem
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Innovationsprocess

Innovationsssystem

Ekonomiska

Många Faktorer 

påverkar



Innovationssystem är ett uppsättning av inbördes 

länkade(a,b) aktörer (1) och institutioner(2) 

nödvändiga för att generera, lagra, överföra och bruka 

kunskap, färdigheter och artefakter som definierar 

nya produkter, tjänster  och deras ekonomiska 

utnyttjande.

OECD´s Definition

Vad är ett innovationssystem ?

Många olika varianter  på: Nationella / regionala / 

sektoriella system.,



Ett innovationssystem
= Produktionssystem  

OECD
definition 

PRODUKTIONSSYSTEM

Nätverk

sina  Strukturella   Komponenter ;  
Aktörer, nätverk& Institutioner

och sina Processer

KAKTÄRI-

SERAS AV

som utvecklar, använder och sprider innovationer



SEKTORIELLT  INNOVATIONSSYSTEM

Nätverk

” är en form av produktions system  som 

kan liknas med  bransch-system”1
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1) Kunskapsutveckling och spridning, 

2) Sökprocessers inriktning och volym,

3) Entreprenöriellt experimenterande, 

4) Marknadsformering,

5) Legitimering och identitetsskapande, 

6) Resursmobilisering 

7) Utveckling av ”fria nyttor” och kollektiva värden. 

Ett system som behöver uppfylla  ett antal 

funktioner på systemnivå för att producera väl ;



Sektoriellt  innovationssystem =

en form av produktions system (OECD)

som  måste uppfylla ett antal kritiska produktions-

funktioner för att utvecklas och  prestera 

(Jakobsson

& Bergek)

1) Kunskapsutveckling och spridning, 

2) Sökprocessers inriktning och volym,

3) Entreprenöriellt experimenterande, 

4) Marknadsformering,

5) Legitimering och identitetsskapande, 

6) Resursmobilisering 

7) Utveckling av ”fria nyttor” och kollektiva värden. 
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Kriterier  

systemfuktioner:
Omfattning
Stor/liten

Kvalitet
Hög/låg

Finns
Ja/nej



Projekt-

organisation

MinBaS som Innovations befrämjande 

projektorganisationer 

1) ett gott renume’ och  handlag baerat på insikt& Kun-

2) ande inom teknik, vetenskap och företagande (T H)

2) en viss självständighet i beslut, agerande och ämnesfokus

3)  goda relationer och starka band till företag, utbildnings- &

forskningsorganisationer och myndigheter

4)   en pålitlig och uthållig finansiering.
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Ja/Nej

MinBaS

BasKriterier;
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