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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 redaktör-
skap av Maureen McKelvey och Olof Zaring. Den är avsedd att intressera en bred läsekrets inne-
fattande studenter, praktiker, politiker, forskare och den intresserade allmänheten.

Sveriges entreprenöriella 
ekosystem 

av Maureen McKelvey och Olof Zaring

Översikt över ämnet innovation och entreprenörskap

ÄMNET INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP 
5 specialiseringar

Innovationsprocessens aktörer

Innovationer som system

Innovationsprocesser, kunskap och lärande

Betydelsen av immateriella tillgångar

Ekonomiska och sociala konsekvenser
av innovation samt innovationspolitik

ÄMNETS TILLÄMPNING I BOKEN

Företag och näringliv

Universitet och högskolor

Politik och förvaltning

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 förstå-
else är inte sällan förbisedda. Därför föreslås alltför ofta förenklade 
lösningar på komplexa problem som har direkt bäring på interna-
tionell 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 Sve-
rige 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 

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 till-
lämpas inom olika samhällsarenor där boken framförallt behandlar 
företag näringsliv, universitet och högskolor samt politik och förvalt-
ning, se figur 1.  Boken utgår från att forskning inom innovationsäm-
net ger ett ramverk för att förstå hur och varför fenomenet innova-
tion 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 högsko-
lor, samt politik och förvaltning. Tillsammans utgör de en betydan-
de del av Sveriges entreprenöriella ekosystem. Kapitlen presenterar 
nya perspektiv som anknyter till debatten om hur företag, inter-
nationalisering 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 be-
gräsningar som finns i innovationspolitiken med utgångspunkten 

att kärnan i problemet för 
Sverige ligger i att ställa 
om från en nationell till  
en global innovations-
ekonomi. Genom att 
behandla hur svenska 
politiska aktörer kan han-
tera att säkra sysselsätt-
ning i framtiden samt hur 
svenska universitet kan 
konkurrera görs kopp-
lingen till innovations-
processer, kunskap och 
lärande där vi idag måste 
ta i beaktande både det 
lokala och det globala. 

”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?”

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.
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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

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, exempel-
vis 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

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 sats-
ningsmedel 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 utlys-
ning av dessa satsningsmedel utan ansökningar kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar innehål-
lande projektbe skrivning 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.


