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Sveriges entreprenöriella
ekosystem
Innovation och entreprenörskap kan förändra ekonomin och samhället. Men hur och när händer
det? Sveriges ledande experter inom området ger i boken”Sveriges entreprenöriella ekosystem –
företag, universitet och politik” svar på denna och andra frågor. Boken är utgiven under redaktörskap av Maureen McKelvey och Olof Zaring. Den är avsedd att intressera en bred läsekrets innefattande studenter, praktiker, politiker, forskare och den intresserade allmänheten.

av Maureen McKelvey och Olof Zaring
Om att förnya begreppsapparaten kring innovation och
entreprenörskap
Det offentliga samtalet om innovation och entreprenörskap är
fyllt till brädden av modebegrepp och fakta och djupare förståelse är inte sällan förbisedda. Därför föreslås alltför ofta förenklade
lösningar på komplexa problem som har direkt bäring på internationell konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Praktiken i Sverige
utformas i flera fall i strid mot den systematiska kunskapen om
kommersialisering av forskningsresultat. exempel är att många
påstår att problemet är avsaknad av akademiska patent – när Sverige i själva verket är jämförbart med USA, Italien och Frankrike. Det
finns därför behov av denna bok för att ge oss information och
kunskap hur verkligheten faktiskt ser ut, där analys och tolkningar

ÄMNET INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP
5 specialiseringar

bygger på observationer och forskningsresultat på en rad viktiga
områden inom innovation och entreprenörskap.
Innovationsämnet består av en mängd strömningar och boken
delar upp dessa i fem övergripande specialiseringar som i sin tur til�lämpas inom olika samhällsarenor där boken framförallt behandlar
företag näringsliv, universitet och högskolor samt politik och förvaltning, se figur 1. Boken utgår från att forskning inom innovationsämnet ger ett ramverk för att förstå hur och varför fenomenet innovation och entreprenörskap kan förändra ekonomin och samhället
Ledande skribenter inom innovation och entreprenörskap
Bokens författare är ledande företrädare för näringsliv, akademi och
förvaltning. Deras kapitel bygger på fakta och personliga erfaren-
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heter och undersöker aktuella företeelser i syfte att förstå vad som
fungerar väl och mindre väl. Vart och ett av bokens kapitel belyser
en eller flera grundteser om hur innovation och entreprenörskap
blir verklighet inom företag och näringsliv, universitet och högskolor, samt politik och förvaltning. Tillsammans utgör de en betydande del av Sveriges entreprenöriella ekosystem. Kapitlen presenterar
nya perspektiv som anknyter till debatten om hur företag, internationalisering och forskning påverkar ekonomin och samhället i
Sverige.
Från en nationell till en global innovationsekonomi
Innovation och entreprenörskap målas ofta upp som lösningen på
de problem som Sverige står inför; att lösa bekämpa arbetslöshet,
reducera socialt utanförskap, stimulera produktivitet och undvika
finansiella kriser till att skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Bokens
resultat bidrar även med en reflektion av de möjligheter och begräsningar som finns i innovationspolitiken med utgångspunkten

”Är svenska universitetet organiserade för

nytänkande? Frågan kan synas paradoxal det
borde naturligtvis vara en självklarhet att våra
universitet och högskolor bubblar av nya kreativa
tankar och idéer och flödar över av innovationer.
Men så är enligt min mening inte fallet
– i vissa stycken kan de beskrivas som härdar för
förstelnat och tämligen inskränkt tänkande

”

– Bo Rothstein i kapitlet ”Är svenska universitet kreativa?”

Maureen
McKelvey

I kapitelordning är författarna: Sidney Winter,
Mats Magnusson, Jennie Björk, Jens Laage-Hellman,
Maureen McKelvey, Staffan Albinsson, Karl Wennberg,
Evangelos Bourelos, Olof Zaring, Anne-Marie Hermansson,
Rolf Andersson, Anette Larsson, Claes Ahlneck,
Magnus Holmén, Daniel Ljungberg, Håkan Ylinenpää,
Bo Rothstein, Mats Benner, Madelene Sandström,
Ethan Gifford, Magnus Klofsten, Lars Malmström,
Dylan Jones-Evans, Hans Landström, Elisabeth Sundin,
Karin Berglund, Susanne Andersson, Ove Granstrand,
Pontus Braunerhjelm, Magnus Henrekson, Enrico Deiaco
och Stefan Jonsson.

Olof Zaring

Professor, Institute of Innovation & Entrepreneurship
Department of Economy &
Society, School of Business,
Economics and Law, University
of Gothenburg, Box 625, 405 30 Gothenburg, Sweden
Maureen McKelvey is Professor of Industrial Management at
the Institute of Innovation and Entrepreneurship, School of
Business Economics and Law at the University of Gothenburg,
Sweden. Her research focuses on the development and use of
knowledge at the interplay between innovation management
and entrepreneurship with science and engineering. Winner
of the 1994 Schumpeter Prize. Professor McKelvey has had
high level positions in expert groups and written reports, for
Swedish organizations as well as for the OECD and EU
Kontakt: +46-31-786 1442

att kärnan i problemet för
Sverige ligger i att ställa
om från en nationell till
en global innovationsekonomi. Genom att
behandla hur svenska
politiska aktörer kan hantera att säkra sysselsättning i framtiden samt hur
svenska universitet kan
konkurrera görs kopplingen till innovationsprocesser, kunskap och
lärande där vi idag måste
ta i beaktande både det
lokala och det globala.

Docent i innovation, entreprenörskap och management
av intellektuella tillgångar
på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet
Olof Zaring leder Institutet för
innovation och entreprenörskap vid samma lärosäte.
Olofs forskning handlar bland annat om regional
innovationsstyrning för att stimulera entreprenörskap i
högteknologiska näringar.
Kontakt: olof.zaring@ gu.se
www.handels.gu.se/iie
Boken lanseras vid ett seminarium i Stockholm i juni.
Mer info på www.esbri.se
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Posttidning B

Ny läsare/Adressändring
Vid adressändring var god skicka sista sidan utan kuvert till
Stiftelsen IMIT, Jennie Björk, 412 96 Göteborg
Adressändring kan även göras via www.imit.se
Namn:
Företag:
Adress:
Postnr:

HUVUDMANNAORGANISATIONER
Chalmers tekniska högskola, Chalmers
Lunds Tekniska Högskola, LTH
Handelshögskolan i Stockholm, HHS
Kungliga Tekniska högskolan, KTH

HUVUDMÄN
Per-Jonas Eliæson, Handelshögskolan i Stockholm,
professor
Roland Fahlin, Roland Fahlin AB
Jerry Bengtsson, VD Tetra Pak
Staffan Håkanson, Staffan Håkanson Konsult AB
Per Svensson, Chalmers
Stefan Bengtsson, Chalmers, rektor
Stephan Müchler, Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren
Lars Henriksson, Alfa Laval
Hans Persson, AB Volvo Technology
Henrik Pålsson, Networked Brains AB
Terrence Brown, KTH
Fredrik Vernersson, Strategy&

STYRELSE
Hans Sjöström, SKF, ordförande IMIT
Annika Olsson, Dean, LTH
Björn Hårsman, KTH, professor
Per Ewing, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Martin Sköld, IMIT, föreståndare
Peter Johansson, Teknikföretagen, verksamhets
ansvarig Forskning & innovation
Pär Åhlström, HHS, professor
Maria Elmquist, Chalmers, professor
Revisorer:
Johan Kratz, KPMG
Jan Malm, KPMG

IMIT-FELLOWS
Sverker Alänge, Chalmers, docent
Mattias Axelson, HHS, doktor

Lars Bengtsson, LTH, professor
Ola Bergström, GU, professor
Henrik Berglund, Chalmers, docent
Mattia Bianchi, HHS, docent
Joakim Björkdahl, Chalmers, docent
Tomas Blomquist, UmU, professor
Jennie Björk, KTH, doktor
Sofia Börjesson, Chalmers, professor
Erik Bohlin, Chalmers, professor
Martin Carlsson-Wall, HHS, doktor
Maria Elmquist, Chalmers, professor
Mats Engwall, KTH, professor
Tobias Fredberg, Chalmers, professor
Johan Frishammar, LTU, professor
Ove Granstrand, Chalmers, professor
Tomas Hellström, LU, professor
Markus Hällgren, UmU, professor
Merle Jacob, LU, professor
Staffan Jacobsson, Chalmers, professor
Christer Karlsson, CBS, professor
Ingrid Kilander, KTH, doktor
Anders Kinnander, Chalmers, professor
Kalle Kraus, HHS, docent
Jens Laage-Hellman, Chalmers, docent
Nicolette Lakemond, LiU, docent
Jan Lindér, Chalmers, doktor
Åsa Lindholm Dahlstrand, LU, professor
Jan Löwstedt, SU, professor
Mats Magnusson, KTH, professor
Peter Magnusson, KAU, docent
Thomas Magnusson, LiU, docent
Jan Mattsson, RUC, professor
Maureen McKelvey, GU, professor
Malin Olander Roese, LTH, doktor
Annika Olsson, LTH, professor

Postadress:
Magnus Persson, Chalmers, doktor
Birger Rapp, IMIT, professor
Anders Richtnér, HHS, docent
Sören Sjölander, Chalmers, professor
Martin Sköld, HHS, docent
Alexander Styhre, GU, professor
Per Svensson, Chalmers, doktor
Jonas Söderlund, BI/LiU, professor
Fredrik Tell, UU, professor
Lotta Tillberg, IMIT, doktor
Lars Trygg, Chalmers, docent
Martin Wallin, Chalmers, professor
Mats Winroth, Chalmers, professor
Rolf Wolff, EBS, professor
Karl Yden, Chalmers, doktor
Pär Åhlström, HHS, professor
Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU, professor
För en komplett förteckning över alla
IMIT-fellows se: www.imit.se

Adjungerade:
Armand Hatchuel, Ecole des Mines, professor
Astrid Heidemann Lassen, Aalborg University,
associate professor
Anders Ingelgård, AstraZeneca, DU, docent
Paul Lillrank, Aalto University, professor
Bertil I Nilsson, Resursbruket AB, tekn lic
Rami Shani, Cal Pol Tec, professor

ORGANISATION
Föreståndare:
Martin Sköld
Stabsfunktioner:
Redovisning: Carina Blomkvist
Projekt- och ekonomistyrning: Bengt Karlsson
Hemsida/Adressregister: Lucas Hörte

Möjlighet att ansöka om satsningsmedel för nya forskningsprojekt
Du som är forskare inom området ”Innovation and Technology Management” vet väl att du kan ansöka om satsningsmedel från IMIT för arbete med större ansökningar, pilotprojekt, eller andra typer av aktiviteter som syftar
till uppstart av nya projekt och som kan vara svåra att finna annan finansiering för. IMIT har ingen formell utlysning av dessa satsningsmedel utan ansökningar kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar innehållande projektbeskrivning och budget bör ej överstiga tre sidor och skickas till IMITs föreståndare Martin Sköld
(martin.skold@imit.se). Beslut om finansiering fattas vanligen vid påföljande styrelsemöte. Några exakta undre eller
övre gränser avseende projektomslutning finns ej, men en vanlig nivå på hittills beviljade ansökningar är 100-300 kkr.

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 innovationsverksamhet. 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

Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och vad vi kan göra i samarbete med er.
Stiftelsen IMIT, 412 96 Göteborg. Besöksadress: Chalmers, Vera Sandbergs Allé 8. Telefon 031-772 12 20
LÄS MER PÅ WWW.IMIT.SE

