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Mats är ödmjuk, jag och många andra tycker att det 
han och de gör på Johanneberg inom samhällsbyggnad 
är verkligen nydanande, en enorm potential både för 
Göteborg och för Sverige.  

Lars Hjälmered – Vice ordförande Näringsutskottet 
(M), Göteborg 

Vi har valt. Vi ska satsa på det som är viktigt; Vi ska 
välja områden där vi har stark industri, starka företag, 
stora samhällsutmaningar och duktig akademi - och 
fokusera mer på det. 

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Det gäller att skapa ett förtroende mellan aktörerna, att 
vara duktiga på att erbjuda en inbjudande, tillåtande 
miljö mellan stora och små aktörer.  

Mats Bergh – VD Johanneberg Science Park 

100miljonerdollarsfrågan – hur får vi små och 
medelstora företag att utvecklas? 

John Rune Nielsen – Affärsutvecklingsdirektör 
CBDO, RISE 

Chalmers är Sveriges främsta universitet. 

Lars Hjälmered – Vice ordförande 
Näringsutskottet (M), Göteborg 

 

Testbäddarna har ett stort ansvar – och en stor möjlighet 
– att prova nya lösningar. Är det här någonting som vi 
egentligen kommer att använda?  

Mats Bergh – VD Johanneberg Science Park 

Har man en tillåtande miljö där man inte är så ängslig och 
vågar pröva – det är nyttigt för näringslivet. Samverkan för 
näringslivet, Volvo säljer inte en buss idag, man säljer hela 
system. Buss 55 hade 15 aktörer.  

Ann-Sofie Hermansson – Kommunstyrelsens ordförande 
Göteborg 

Det är bara att heja på! Jag har svårt att se någon 
riktig begränsning om jag ska vara helt ärlig.  

Ann-Sofie Hermansson – Kommunstyrelsens 
ordförande Göteborg 

Det här är bra för staden, för konkurrenskraften, för 
framtida jobb och möjligheter.  

Ann-Sofie Hermansson – Kommunstyrelsens 
ordförande Göteborg 

Ju mer vi har, tex Buss 55, HSB Living Lab, desto mer 
attraktiva blir vi och lockar till oss mer, tex Geely 
innovationscenter.  

Ann-Sofie Hermansson – Kommunstyrelsens 
ordförande Göteborg 

Det kokar i Göteborg.  

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Det är så… himla roligt, ska jag säga!  

Ann-Sofie Hermansson – 
Kommunstyrelsens ordförande Göteborg 

Jag kan vara hur kaxig som helst! 

Mats Bergh – VD Johanneberg Science Park 

Det går inte att svälta sig in i framtiden.  

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Det är få ställen som Göteborg.  

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Ta 55ans buss som exempel. Folk älskar den!  

Ann-Sofie Hermansson –  
Kommunstyrelsens ordförande Göteborg 

Släppa ratten? Kommer aldrig att hända! 

Mats Bergh – VD Johanneberg Science Park 

Vi får ta lite Kaizen i politiken också. 

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Gratis är inte gott. 

Niklas Johansson – statssekreterare 
Näringsdepartementet 

Det är bara ljusa tider!  

Ann-Sofie Hermansson – 
Kommunstyrelsens ordförande Göteborg 

Det handlar om mottagarkapacitet, det finns hur 
mycket som helst innovationsinfrastruktur i Sverige. 

John Rune Nielsen – Affärsutvecklingsdirektör 
CBDO, RISE 

Det måste vara någon sorts konkurrensneutralt 
värdskap för testbädden. 

Stefan Bengtsson – Rektor, Chalmers 


