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Stiftelsen IMIT driver just nu ett agendaarbete 
för strategisk utveckling av forskning och 
praktik inom området innovation manage-
ment. Vi satte oss ner med två av IMITs 
huvudmän, Staffan Håkanson med en bak-
grund som VD på Bombardier Transportation 
Sverige och David Sonnek, SEB Venture 
Capital samt adjungerad professor på KTH, 
och diskuterade Sveriges styrkor och svagheter 
inom området innovation management 
historiskt samt vad som kan vara vägen fram.

Samverkan
- som en komparativ 
styrka för Sverige

av Jennie Björk & Mats Magnusson

Sverige har historiskt sett varit ett relativt sett framgångsrikt 
land när det gäller innovation. Om vi blickar drygt hundra 
år tillbaka i tiden har vi sedan dess genomfört en resa där vi 

tagit fram en rad klassisk produktinnovationer, vilka även skapat 
stora och viktiga svenska företag såsom Ericsson, SKF, Sandvik, Te-
tra Pak m fl. Men vi ser även hur de svenska innovationernas natur 
har ändrats över tid, vilket har medfört att de historiskt viktiga pro-
duktinnovationerna och teknologiutvecklingen har kompletterats 
med framgångsrika innovationer inom media, musik, dataspel, 
design, logistik och affärsmodeller (HM och IKEA inkluderat). Detta 
leder oss till att fråga vad som i nuläget egentligen är våra styrkor 
och svagheter vad gäller hur vi leder och organiserar för innova-
tion och hur skall vi som land bäst rusta oss för att möta nya inno-
vationsutmaningar i framtiden? 

Våra huvudmän slår båda fast att det sätt vi samarbetat på, både 
historiskt och idag, är mycket viktigt för Sveriges innovationsför-
måga. David Sonnek lyfter fram att en gemensam nämnare för 

tekniska och icke-tekniska innovationer i Sverige är att det finns en 
fantastisk förmåga att prestigelöst samverka i olika konstellationer 
vilket möjliggör att få till en kritisk massa kring innovationer. Detta 
är definitivt en komparativ fördel för Sveriges sätt att arbeta med 
innovation. Staffan Håkanson hänvisar till att historiska studier visar 
att Sverige i många fall inte har varit först med nya innovationer 
men jämfört med andra länder har det gått mycket fort när innova-
tionerna har börjat användas. Exempel på detta återfinns t ex inom 
pappersindustrin, stålindustrin och verkstadsindustrin. En slutsats 
från dessa studier är att vi är påtagligt prestigelösa och att vi har bra 
branschstrukturer där samarbetet fungerar bra. Det har historiskt 
sett funnits en anda där vi ser varandra mer som kollegor än kon-
kurrenter internt i Sverige och att vi uppfattar att de riktiga konkur-
renterna finns utanför riket. Håkanson belyser att detta är en viktig 
styrka för Sverige som vi skall fortsätta att bygga på och slå vakt om.

I samma linje lyftes diskussionen om hur samarbetet mellan 
statsmakt, industri och akademi historiskt sett har varit en styrka 
men där vi idag ser en potentiellt oroväckande trend där nya krav i 
akademien inte längre främjar samverkan med industri och offent-
lig sektor. Risken finns att ett alltför ensidigt fokus på publikationer 
i högt rankade vetenskapliga journaler tränger ut en del av den, 
ofta informella och nära, samverkan som i många områden funnits 
mellan forskare och näringsliv. För att motverka detta krävs tydliga 
incitament för samarbete med existerande företag och organisa-
tioner, i synnerhet för den tillämpade forskningen. 

Om Innovation Managementagendan
Det övergripande målet med agendan inom innovation management 
är att stärka innovationsförmågan hos företag och offentlig 
verksamhet i Sverige genom att ge underlag för inriktning på och 
former för satsningar på forsknings- och utvecklingsinitiativ inom 
området innovation management. Projektet genomförs i tre faser, 
med fokus på identifiering av kritiska områden, datainsamling 
och analys, respektive rapportförfattande och resultatspridning. 
En projektgrupp sammansatt av personer från akademi, industri 
och intresseorganisationer leder arbetet med att identifiera 
nyckelfrågeställningar, vilket huvudsakligen sker i en serie workshops 
med olika aktörer.

”Det finns en fantastisk förmåga i 
Sverige att prestigelöst samverka i olika 

konstellationer”

Staffan Håkanson, David Sonnek och Mats Magnusson
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Stiftelsen IMIT är ett forskningsinstitut
Stiftelsen IMITs målsättning är att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ 
förnyelse, samt att utföra utbildningsinsatser inom detta område. Bakom stiftelsen IMIT står IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. 
IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom tillförsel av industriell och 
ekonomisk kunskap, exempelvis inom områdena projektledning, produktionsledning, samt ledning och organisering av inno-
vationsverksamhet. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, magasinet “Management of Innovation and 
Technology”, och genomförande av seminarier, workshops och konferenser för såväl forskare som verksamma i industrin.
För mer information om IMITs verksamhet se www.imit.se


