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en här boken tillägnas Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kul-
tur. Stiftelsen stödjer forskning om innovation och entreprenörskap, 
och dess spridning från akademin till samhället. Vi som är redaktörer 

har arbetat med boken inom forskningsprogrammet ”Radical Innovations for 
the Enhancement of Sweden” som finansieras av Sten A Olssons Stiftelse för 
Forskning och Kultur. Professor Maureen McKelvey är akademiskt huvud-
ansvarig för programmet. Vårt intresse i att sprida kunskap om vårt fält till 
allmänheten har varit drivande för att den här boken skulle ta form.

Vi skulle vilja uttrycka vår tacksamhet till alla de författare vars arbete med 
att utveckla kapitlen har gjort boken till det den är. En stor skara experter har 
varit involverade som författare, för att kunna ge mångfacetterade men också 
sammanhängande idéer och analyser av innovation och entreprenörskap i 
Sverige i dag.

Ett antal doktorander och forskarkollegor på Institutet för innovation och 
entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har varit 
involverade i att ge feedback och andra praktikaliteter kring framtagandet av 
denna bok. Ethan Gifford, Ida Hermansson och Kajsa Strandberg har hjälpt 
oss med praktiska arrangemang i samband med två workshops. Vi skulle sär-
skilt vilja tacka Linus Brunnström för hans hjälp med att översätta ett flertal 
kapitel. Olof Zaring har översatt kapitel 3, som är skrivet av professor Sidney 
Winter.

Vinnova har finansierat publiceringen och spridningen. Tack vare Vinnova 
har projektet mynnat ut i både en fysisk bok och en pdf som är tillgänglig på 
Vinnovas webbplats. Esbri har ansvarat för korrektur, layout och färdigstäl-
lande av boken, liksom för att arrangera seminarier kring den. Samarbetet har 
varit väldigt viktigt för att hitta olika vägar att påverka innovationsdebatten 
och nå intresserade läsare.

Slutligen skulle vi också vilja tacka Scancor för deras stöd. Scancor står för 
Scandinavian Consortium for Organizational Research och finns vid Stanford 
University. Genom att Scancor har gett Maureen McKelvey och Olof Zaring ett 
anslag har vi kunnat planera och genomföra de två workshops som behövdes 
för att utveckla boken.

Vi hoppas att läsarna ska finna boken intressant, och att den kommer 
att stimulera till fler samtal om innovation och entreprenörskap baserat på 
empiri och praktisk kunskap.

Göteborg 3 maj 2016
Maureen McKelvey och Olof Zaring
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