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DEL 1

Varför
uppmärksamma
social innovation
vid ett tekniskt
universitet?

DENNA ORIENTERINGSBOK UTFORSKAR HUR TEKNISKA

kan anta den nya innovationspolitiska
utmaningen att bidra till nytänkande lösningar på aktuella
samhällsutmaningar genom att integrera sociala perspektiv
i innovationsforskning och innovationsutveckling. Detta
benämns i denna orienteringsbok som social innovation,
vilket avser utvecklingen av nya varor, tjänster, metoder
m.m. som bidrar till förbättringar i människors livskvalitet,
välmående, relationer och egenmakt.

UNIVERSITET
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Tidigare har innovationer ansetts vara viktiga att främja i
sig i tron att nya varor och tjänster förnyar ekonomin på
ett sätt som säkrar fortsatt ekonomisk tillväxt. Omfattande
offentliga medel har därför fördelats till forskning och utveckling av innovationer. En stor del av FoU-verksamheten
vid tekniska universitet har under de senaste decennierna
finansierats på detta sätt. Det är emellertid inte alla sorters
innovationer som omfattats av stödet, utan det är främst
utveckling och kommersialisering av tekniska produktinnovationer i stora privata företag verksamma inom tillverkningsindustri, basindustri eller ny teknik (t.ex. IT och
bioteknik) som finansierats. Detta avspeglas inte minst i de
tekniska universitetens innovationsforskning och innovationsutveckling, där teknisk produktutveckling i samverkan
med industriföretag varit dominerande. På senare år har
innovationspolitiken börjat ändra riktning. Från att tidigare
främst ha stimulerat utveckling av ständigt nya tekniska innovationer har nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar börjat ses som ett av innovationspolitikens främsta
mål. Sådana utmaningar består exempelvis av ökade sociala
klyftor på grund av hög arbetslöshet, bristande anställningstrygghet, långtidssjukskrivningar och fattigdom inom
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vissa utsatta samhällsgrupper. Det kan även gälla demografiska förändringar i såväl städer som glesbygd eller växande
miljöproblem såsom klimatförändringar. Dessa utmaningar
innebär att vissa sociala behov hos olika grupper, organisationer och samhällen inte uppfylls av existerande lösningar,
vilket kräver innovativa åtgärder av mer social karaktär än
de som hittills främjats i politik och forskning. Inte sällan
krävs åtgärder med komplext sammanvävda sociala och
tekniska ingredienser.
En mer sammanvävd syn på innovationer och dessas roll
för nytänkande utveckling i organisationer och samhälle
innebär att ett betydligt bredare spektrum av sektorer, branscher, organisationer, discipliner och innovationsformer blir
relevanta för forskning och utveckling av innovation. Det är
då inte längre enbart tekniska produktinnovationer som är
relevanta att uppmärksamma och främja, utan även sociala
innovationer, organisatoriska innovationer, lågteknologiska
tjänsteinnovationer, upplevelseinnovationer m.m. Det är då
inte heller endast den privata sektorn som är en relevant
arena för innovationsutveckling, utan även offentlig sektor
(såsom vård, skola, omsorg och annan samhällsservice)

och ideell sektor (som har en lång tradition av att utveckla
nytänkande lösningar på samhällsutmaningar). Det är inte
heller endast industriella branscher som är relevanta utan även
tjänstenäringar (såsom handel, turism, omsorg m.m.) samt kulturella och kreativa näringar. Inte heller är det då enbart stora
privata industriella företag som är relevanta, utan även småföretag, sociala företag, ideella organisationer, myndigheter m.fl.
Det är då heller inte endast kommersialisering som ses som det
slutgiltiga stadiet av en innovation utan en mångfald av former
för nyttiggörande av nytänkande lösningar i organisationer och
samhälle. Till sist är det då inte enbart tekniska och naturvetenskapliga discipliner och kunskaper som är relevanta för att
förstå och utveckla innovationer utan även humanistiska och
samhällsvetenskapliga.

sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap och genusvetenskap. Det saknas även tillräckligt med dokumenterade och
analyserade empiriska exempel på innovationer med en
dominerande social karaktär eller med en primär teknisk karaktär men med framträdande sociala ingredienser.
Utmaningen för akademi och samhälle är därmed att skapa
en fastare empirisk och teoretisk grund att stå på för att
förstå och utveckla lösningar på komplexa organisatoriska
och samhälleliga behov. Denna orienteringsbok är avsedd
att utgöra en pusselbit i detta genom att uppmärksamma
befintliga exempel på forskning och utveckling av social
innovation vid ett tekniskt universitet.

Det snäva fokus som präglat många tidigare politiska satsningar
och vetenskapliga studier av innovation innebär att det till stor
del saknas teoretiska och praktiska verktyg som är utformade
för att förstå och främja mer komplext sammanvävda innovationer. Inom andra politik- och forskningsområden har
det utvecklats angreppssätt som skulle kunna användas som
avstamp för att utforma sådana, bland annat inom socioteknik,
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DEL 2

Vad är social
innovation?

FÖR ATT I DENNA ORIENTERINGSBOK KUNNA urskilja
hur tekniska universitet kan öka sin förmåga att studera och
utveckla komplext sammanvävda innovationer som bidrar till
att lösa aktuella samhällsutmaningar behöver först det socialt
innovativa i dessa lösningar ringas in. Med ”socialt” avses det
som rör människors livskvalitet, välmående, relationer och
egenmakt. Det kan exempelvis handla om hälsa, försörjning,
boende eller inflytande. Med ”innovativt” avses det som är
nytänkande i bemärkelsen att det antingen är helt nytt för
världen eller en ny kombination eller ny tillämpning av
redan existerande lösningar. Det kan exempelvis handla om
en befintlig lösning som tillämpas på en ny målgrupp eller i
syfte att uppnå andra sorters resultat än tidigare. Med ”socialt
innovativt” menas det som är nytänkande vad gäller: 1)
identifiering av ett otillräckligt uppmärksammat socialt behov
eller samhällsutmaning, 2) initiering av samspel mellan olika
organisationer, branscher, sektorer eller discipliner för identifiering av behov och utveckling av lösningar, 3) involvering
av de grupper som berörs av det identifierade behovet/utmaningen i innovationsutvecklingen, 4) implementering så att
människors livskvalitet, välmående, relationer eller egenmakt
förbättras.

Det socialt innovativa kan ta sig olika former. Det kan exempelvis vara en ny vara, tjänst, metod, organiseringssätt eller
samhällsstruktur. Även än mer immateriella former kan urskiljas, såsom nya tankesätt eller upplevelser. Ofta vävs materiella
och immateriella former samman i en och samma lösning. Det
socialt innovativa kan även skapa olika sorters resultat i form
av olika uttryck för social förbättring bland olika grupper av
människor, organisationer och samhällen. De uppnådda förbättringarna anses inte nödvändigtvis som eftersträvansvärda av
alla och kan i vissa fall skapa negativa konsekvenser för andra
än dem vars livskvalitet, välmående eller egenmakt förbättras.
Det socialt innovativa är därmed normativt i bemärkelsen att
det värderas i relation till det specifika behov eller utmaning
som den avser lösa. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att
det socialt innovativa är relativistiskt. Snarare är det relationellt
i betydelsen att det värderas utifrån det maktmönster som
präglar det aktuella sammanhanget. Behov och perspektiv som
tidigare förbisetts, särskilt hos grupper eller kontexter som varit
underrepresenterade eller missgynnade inom ett visst område,
kan värderas som särskilt viktiga att adressera genom socialt
nytänkande lösningar.

I denna orienteringsbok presenteras och diskuteras forskning och utveckling av innovationer som antingen har
en dominerande social karaktär eller som har en primär
teknisk karaktär men som samtidigt har framträdande sociala
ingredienser. Båda dessa kategorier av innovation samlas här
under paraplybegreppet ”social innovation” eftersom sådana
innovationer kan ha olika hög grad av sociala ingredienser.
Denna vidd i exemplen är nödvändigt för att kunna öka
tekniska universitets förmåga att bidra till lösningar på aktuella samhällsutmaningar. I nästa avsnitt beskrivs hur exemplen identifierats.
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Genomförandet
av studien
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forsknings- och innovationsområde ”Effektiv innovation och organisation” har
en särskild insats genomförts för att kartlägga och stimulera
forskning och utveckling av sociala innovationer, i betydelsen av nytänkande lösningar med en social karaktär. Insatsen
har omfattat enkäter, intervjuer och dialogmöten dels med
forskare från universitetets sex institutioner: Institutionen
för ekonomi, teknik och samhälle (ETS), Institutionen för
konst, kommunikation och lärande (KKL), Institutionen
för hälsovetenskap (HLV), Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), Institutionen för system- och
rymdteknik (SRT), Institutionen för teknikvetenskap och
matematik (TVM), dels med medarbetare från universitetets
innovationsfrämjande verksamheter: Arctic Business Incubator (ABI), Grants Office, Innovationskontoret, Kommunikation och varumärke, LTU Business AB, LTU Karriär och
Venture Cup.

INOM LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITETS

Resultaten från dessa studier har hittills
publicerats i två rapporter:
Social innovation vid Luleå tekniska universitet – exempel och
stödstrukturer
Författare: Sofie Bucht, student vid Luleå tekniska universitet
Innehåll: I rapporten presenteras två kartläggningar. Dels en
kartläggning av exempel på sociala innovationer som utvecklats av Luleå tekniska universitets forskare, anställda och
studenter. Dels en kartläggning av Luleå tekniska universitets
innovationsfrämjande organisationers förhållningssätt till social
innovation.
Förståelser av social innovation inom teknikvetenskaplig forskning –
nedslag vid Luleå tekniska universitet
Författare: Kristina Johansson och Fredrik Sjögren, forskare vid
Luleå tekniska universitet
Innehåll: I rapporten presenteras en intervjustudie med forskare vid Luleå tekniska universitets mest teknikfokuserade
institutioner: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), Institutionen för system- och rymdteknik

(SRT), Institutionen för teknikvetenskap och matematik
(TVM). Syftet med studien är att öka förståelsen för vilken
plats sociala aspekter och social innovation har och kan få
inom teknikvetenskaplig forskning.
Båda rapporterna finns att ladda ned på
www.ltu.se/socialinnovation
Denna orienteringsbok kompletterar dessa rapporter genom
att presentera en sammanställning av de exempel på forskning och utveckling av social innovation som identifierats
vid Luleå tekniska universitet. Exemplen har identifierats
genom att forskare vid Luleå tekniska universitets samtliga
sex institutioner via enkäter, intervjuer och dialogmöten har
ombetts beskriva forskning om och exempel på innovationer som antingen har en dominerande social karaktär eller
som har en primär teknisk karaktär men som samtidigt har
framträdande sociala ingredienser. Ett urval av dessa exempel presenteras i följande avsnitt.
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Exempel
på social
innovation vid
Luleå tekniska
universitet
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I DENNA DEL AV ORIENTERINGSBOKEN PRESENTERAS

ett urval av exempel på forskning och utveckling av social
innovation vid Luleå tekniska universitet. Exemplen omfattar
både innovationer som har en dominerande social karaktär
och innovationer som har en primär teknisk karaktär men
som samtidigt har framträdande sociala ingredienser. Presentationen av exemplen ska ses som en orienterande översikt och
för mer detaljerade beskrivningar hänvisas till Luleå tekniska
universitets hemsida (www.ltu.se), projektspecifika hemsidor
och annat befintligt informationsmaterial.

Exempel på forskning

Fastelaboratoriet,TVM

Exemplen på forskning om innovationer med en dominerande
social karaktär eller med framträdande sociala ingredienser
presenteras här i bokstavsordning under rubriker som anger
det forskningsämne (eller motsvarande) och den institution
som utgjort nav.

Forskning om innovationer baserade på funktionella produkter
(prestandabaserad affärsmodell) som skapar incitament för socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. När det gäller
social hållbarhet studeras hur övergången till affärer baserade
på funktionella produkter kan leda till ökad jämställdhet och
mångfald, bättre arbetsmiljö samt ökat globalt och multidisciplinärt samarbete. Ett flertal innovationer som ska hjälpa företag
att utveckla, sälja och tillhandahålla funktion har utvecklats med
utgångspunkt i Fastelaboratoriets verksamheter, varav flera har
tagits i bruk av partnerföretagen. Mer info: www.ltu.se/centres/
Fastelaboratoriet-Vinnexc-Center

Drift och underhållsteknik, SBN
Projektet OptiKrea är ett samarbetsprojekt mellan Luleå
tekniska universitet och olika aktörer på järnvägsmarknaden
(infrastrukturägare, leverantörer, underhållsentreprenörer). I
projektet utvecklas metoder för idégenerering och konceptval
som anpassas specifikt till denna grupp. Grundtanken är att
åstadkomma snabbare och bättre resultat genom samarbete
kring t.ex. teknik- och processutveckling, tack vare de olika
perspektiv som deltagarna bidrar med.
Entreprenörskap och innovation, ETS
Forskning om innovationer inom distansöverbryggande teknik
för äldrevård i hemmet. Detta omfattar studier av användardriven innovation med äldre och vårdpersonal.

Genus och teknik, ETS
Forskning om genusdriven social innovation om nytänkande
vägar till genusmedvetet främjande av företagande och innovation i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Mer
info: www.ltu.se/genusdrivensocialinnovation
Innovation för genusmedvetenhet och jämställdhet i skogsnäringen i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle i
projekten Från macho till modern och Inkluderande tillväxt i
skogssektorn genom innovativ samverkan. Mer info: www.ltu.se/
genusiskogen och www.ltu.se/inkluderandeskog
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Industriell design, ETS
Projektet Genuslabbet där akademi, näringsliv och samhälle involveras i en designprocess med syfte att utveckla normkritisk
och normkreativ innovation. Mer info: www.vinnova.se/sv/
Resultat/Projekt/Effekta/2009-02191/Genuslabbets-metodpaket-for-normkritisk-innovation1
Industriell marknadsföring, ETS
Projektet Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till
kontroll (EKO) där en tjänstedemonstrator tagits fram som
beskriver hur kommuners interna och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas för att så många
personer som möjligt snabbt ska kunna informeras via olika
kanaler för att förebygga negativa effekter av krisen.

bl.a. realtidsdata om bussar, tåg och tunnelbana, såväl av privatpersoner som företag, organisationer och myndigheter. De nya
tjänsterna är inte enbart drivna av ekonomiska perspektiv, utan
kan t.ex. syfta till att öka medborgares insyn i politiska processer såsom upphandling eller beslutsfattande. Det finns också
tjänster som syftar till att engagera medborgare i omsorgen om
sina bostadsområden, t.ex. genom att rapportera fel på gator,
nedskräpning eller annat.
Miljöledning, ETS
Forskning om organisatorisk innovation i betydelsen av
övergång från traditionell ägarstyrning till en företagsstyrning som sker utifrån alla företagets intressenter med fokus på
gruvsektorn.

Projektet CUP undersöker hur ett kundfokus kan bidra till
ökad användning av offentliga e-tjänster i nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle, inklusive medborgare.

Pedagogik, KKL

Informationssystem, SRT

www.ltu.se/research/subjects/Pedagogik/Forskningsprojekt/
Bliss-en-affarside

Forskning om tjänsteinnovationer inom ”öppna data” (open
data) som inbegriper all information och data som omfattas av
offentlighetsprincipen, vilket nu håller på att digitaliseras och
tillgängliggöras. Detta innebär att nya tjänster kan skapas, t.ex.
nya trafikappar eftersom det nu finns många öppna trafikdata,
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Projektet Bliss – en affärsidé undersöker hur människor med
mycket stora talsvårigheter kan använda symbolspråket Bliss för
att kommunicera med omgivningen. Mer info:

Projektet Utbildning för demokrati – att filosofera tillbaka ett
nytt liv efter förvärvad hjärnskada undersöker hur filosofiska
samtal som pedagogisk metod kan bidra till utveckling av fär-

digheter och förmågor som är centrala för aktivt samhällsdeltagande hos personer med förvärvade hjärnskador. Mer info:
www.ltu.se/research/subjects/Pedagogik/Forskningsprojekt/
Att-filosofera-tillbaka-ett-nytt-liv
Produktinnovation, ETS
Forskning om användardriven utveckling av varor och tjänster,
bland annat i projekten Inno-X – metoder för innovation
och samverkan, CSI – Center för samverkan och innovation,
Cloudberry datacenters, IM2: Interaktiv metod – brukarmedverkan, och KATT – Knowledge Assisted Technology Transfer.
Sjukgymnastik, HLV
Forskning om web-baserat stöd i smärtrehabilitering och
patientupplevelser av användandet av stödet.
Forskning om utveckling av nya arbetssätt inom kommunal
hemtjänst för förbättrad hälsa och ökad arbetsförmåga.
Teknikhistoria, ETS
Forskning om sociala dimensioner i historisk teknikutveckling
med fokus på organisation, normer och institutioner som på
olika sätt möjliggör teknikutveckling.
Trafikteknik, SBN
Forskning om utveckling av metoder för att värdera kvaliteter
i användning av vinterskor och halkskydd för skor med syftet

att minska olycksrisk och främja utevistelse även vintertid.
Detta har inkluderat test av vinterskor och halkskydd som
underlag för konsumentinformation. Tidigare har projekt om
pensionärers synpunkter på utformning av halkskydd bedrivits
för att skydden ska användas i högre utsträckning än som hittills varit fallet. Syftet har varit att äldre ska kunna röra sig och
umgås med andra utomhus vintertid.
Träbyggnad, SBN
Forskning om innovation och förnyelse inom utveckling och
implementering av hållbart byggande samt i samspelet mellan
olika parter inom byggprocessen. Tidigare forskning har
oftast fokuserat på tekniska lösningar för att bygga hus (t.ex.
utveckling och val av byggmaterial eller lösningar för minskad
energianvändning). Samtidigt är de huvudsakliga hindren för
att vidareutveckla hållbart byggande snarare relaterade till socioekonomiska aspekter, som exempelvis behoven och intressena
hos många olika intressenter i projektbaserade byggprocesser.
Luleå tekniska universitets forskning studerar därför hållbart
byggande ur ett lärandeperspektiv, med fokus på lärande i
samverkan.
VA-teknik, SBN
Projektet Attractive Living in Cold Climate (ALICE) bedrivs
i syfte att utforska hur stadsomvandlingarna i Kiruna och
Malmberget/Gällivare skapar möjligheter att bygga smartare,
bättre och attraktiva samhällen. Projektet bygger vidare på det
tidigare projektet Nya Giron där forskare tillsammans med
Kiruna kommun och dess invånare utvecklade lösningar för
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en hållbar stad där miljövänlig teknik integrerades med sociala
processer i ny bebyggelse och infrastruktur. I ALICE studeras
hur socio-tekniska system (d.v.s. system som både är tekniska konstruktioner och som samtidigt påverkas av mänskliga
val och strukturer runt systemen) kan bli mer hållbara i kallt
klimat. Det handlar bland annat om stadsplanering, vatten
och avlopp, infrastruktur för resande och byggnationer för
extrema klimatförhållanden. Projektet drivs i samverkan mellan
VA-teknik, Arkitektur, Byggproduktion, Byggkonstruktion,
Träbyggnad, Energiteknik, Statsvetenskap samt Arbetsvetenskap
VA-teknik vid SBN, ETS och TVM.
Projektet Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat (Attract)
bedrivs i syfte att främja hållbart samhällsbyggande som inkluderar sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska aspekter.
Projektet är tvärvetenskapligt och integrerar alla dessa aspekter
för att kunna bidra till attraktivt och hållbart boende i kallt
klimat. I projektet utvecklas ett flertal sektorsövergripande
varor och tjänster i samverkan mellan forskare, företag, kommuner och medborgare. Utgående från två tilltänkta kvarter
i Gällivare och Kiruna kommuner adresseras olika gruppers
behov inom attraktivt boende i kallt klimat. Bland annat ingår
utformning av en attraktiv utemiljö i staden som hållbart kan
hantera snö, snösmältning och stora regnmängder samtidigt
som utemiljön utformas så att den uppmuntrar till granngemenskap trots kallt klimat. Projektet drivs i samverkan mellan
VA-teknik, Arkitektur, Byggproduktion, Byggkonstruktion,
Energiteknik, samt Arbetsvetenskap vid SBN, ETS och TVM.
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Exempel på utvecklade innovationer
Exemplen på utvecklade innovationer med en dominerande
social karaktär eller med framträdande sociala ingredienser
presenteras här i bokstavsordning under rubriker som anger
vilken sorts innovation som utvecklats. I slutet av beskrivningarna anges det forskningsämne (eller motsvarande) och den
institution som utgjort nav i innovationsutvecklingen.
Budo för strokepatienter
Metod för rehabilitering av strokepatienter med hjälp av en
unik form av kampkonsten budo som utvecklats i nära samarbete mellan forskare och patienter. Ökad energi och självtillit,
bättre kroppskontroll och ökad smidighet och balans är några
av de dokumenterade effekterna av metoden. Även rädslan för
att ramla har minskat hos användarna. Utvecklat inom forskningsämnet sjukgymnastik vid HLV.
Digitala verktyg för jämställdhet och mångfald
Genusverktygslådan och Genusappen är digitala verktyg som
skapats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Umeå
universitet och näringslivsaktörer inom projektet SATIN.
Verktygen syftar till att underlätta integrering av ett genusoch mångfaldsperspektiv i planering, genomförande och
uppföljning av projekt och andra verksamheter.Verktygslådan
innehåller konkreta verktyg för att utforma t.ex. projektbeskrivning, projektledning och dagligt projektarbete. Appen
innehåller en checklista för praktisk jämställdhetsintegrering
i projekt eller andra verksamheter.Verktygslådan och appen

finns på både svenska och engelska. Utvecklat vid Centrum för
distansöverbryggande teknik. Mer info: www.gdtoolbox.eu
E-bok om genus
E-boken Innovation and gender – how to boost and measure change ger svar på frågor om hur man mäter effekter av
jämställdhet av mångfald på IT-området inom både akademin
och näringslivet. Boken innehåller exempel på den förändring
som skett i två pilotfall som studerades i projektet Mäta Jämt.
Projektet har drivits i samarbete mellan forskare och företag i IToch skolmiljö. Utvecklat vid Centrum för distansöverbryggande
teknik. Mer info: http://issuu.com/cdt-ltu/docs/cdt_matajamt_webb/0
Energimätare
I projektet SABER har Luleåföretaget Kyab, baserat på forskning utförd vid Luleå tekniska universitet, utvecklat en unik
energimätare som gör att företag, fastighetsägare och villaägare
lättare kan mäta och förändra sin energiförbrukning. Systemet
består av en innovativ kombination av mätning, visualisering och
rådgivning. Utvecklat vid Centrum för distansöverbryggande
teknik.
Filosofiska samtal för människor med funktionsnedsättning
Pedagogisk metod för filosofiska samtal som används i en ny
kontext där personer med förvärvade hjärnskador utvecklar
färdigheter och förmågor som är centrala för aktivt samhällsdeltagande. Utvecklat inom forskningsämnet pedagogik vid KKL.

Intressentstyrning i gruvindustrin
Metoder och arbetssätt för hur gruvindustrin bättre kan tillvarata många olika intressenters synpunkter och förväntningar
för att inte enbart styra verksamheten utifrån ägarnas önskemål.
Detta skapar social nytta i de fall där intressenterna utgörs av
anställda eller närboende. Utvecklat inom forskningsämnet
miljöledning vid ETS.
Kundfokus i offentliga e-tjänster
Metoder för ökad användning av offentliga e-tjänster genom kundfokus, utvecklade i nära samarbete mellan akademi,
näringsliv och samhälle, inklusive medborgare. Utvecklat inom
forskningsämnet industriell marknadsföring vid ETS.
Labb för sinnesbaserad innovation
Senses Labs är en innovativ forsknings- och utvecklingsmiljö
vid Luleå tekniska universitet som möjliggör utforskandet av
hur människors sinnen reagerar på olika sinnesstimuli inom det
konstnärliga/vetenskapliga området (syn, hörsel, känsel, smak
och doft). Kunskap om hur de mänskliga sinnena uppfattar och
tolkar omvärlden blir allt viktigare för att kunna skapa lösningar och situationer som uppfyller aktuella behov hos människor,
organisationer och samhälle. Labbet drivs i samverkan mellan
Mediedesign, Industriell design, Ljudteknik, Upplevelseproduktion, Industriell marknadsföring, Träteknik vid KKL, ETS
och TVM.
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Mötesplats för innovationsutveckling
Inno-X är en mötesplats vid Luleå tekniska universitet där
företag, organisationer, studenter, lärare och forskare kan
samverka i utvecklingen av nya varor och tjänster. Som hjälp
används metoder för att öka kreativiteten och inspirera till
innovation genom att inkludera verkliga användares perspektiv
och behov redan i idéstadiet. Metoderna ingår i ett arbetsformat som stöder kommunikation mellan olika kunskapsområden och intressen vilket underlättar samverkan. Formatet har
utvecklats utifrån resultaten från flera års forskning om produktutveckling och är testat och implementerat av flera företag, myndigheter och organisationer inom tillverkningsindustri
och tjänstenäring. Utvecklingen av Inno-X med tillhörande
format och metoder har organiserats av LTU Business AB och
forskare från forskningsämnet produktinnovation vid ETS.
Metod för att studera känslighet för kyla
Metoden Performance in Cold används för att studera individuell känslighet för kyla som underlag till förebyggande
åtgärder och design av nya produkter såsom verktyg, utrustning, kläder m.m. för arbetsuppgifter i kallt klimat. Utvecklat
inom avdelningen drift, underhåll och akustik vid SBN. Mer
info: www.minus8.nu
Metoder för genusdriven social innovation
Metoder för genusdriven social innovation i form av nytänkande vägar till genusmedvetet främjande av företagande
och innovation i samarbete mellan akademi, näringsliv och
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samhälle. Utvecklat inom forskningsämnet genus och teknik
vid ETS. Mer info: www.ltu.se/genusdrivensocialinnovation
Metoder för jämställdhetsinnovationer i skogsnäringen
Metoder för nytänkande lösningar till genusmedvetenhet
och jämställdhet i skogsnäringen i samarbete mellan akademi,
näringsliv och samhälle. Utvecklat inom forskningsämnet
genus och teknik vid ETS. Mer info: www.ltu.se/genusiskogen
och www.ltu.se/inkluderandeskog
Metoder för värdering av halkskydd
Metoder för att värdera kvaliteter för att använda vinterskor
och halkskydd för skor med syftet att minska olycksrisk och
främja utevistelse även vintertid. Detta har inkluderat test av
vinterskor och halkskydd som underlag för konsumentinformation. Utvecklat inom forskningsämnet trafikteknik vid SBN.
Minnesstöd vid demens
Verktyget Memorizon AB har utvecklats som ett minnesstöd
för personer med mild demens. Med hjälp av en webbkamera
som fästs vid bröstet tas regelbundet bilder via ett datorprogram. Människor kan därigenom följa sin dag via bilderna och
prata om vad de gjort. Tysta dementa har med hjälp av innovationen börjat prata igen och blivit gladare, vilket tyder på att
livskvaliteten har höjts tack vare innovationen. Utvecklat inom
forskningsämnet distribuerade datorsystem vid SRT.

Nya arbetssätt inom vård och social service
En modell för ökad förståelse av kedjan av samverkande
faktorer som bidrar till hälsa, säkerhet och arbetsförmåga.
Modellen kan användas för att identifiera och stödja utveckling
och tillämpning av nya arbetssätt inom vård och social service.
Utvecklat inom forskningsämnet sjukgymnastik vid HLV.
Plattform för app-utveckling
I projektet SATIN har Tinkerspace utvecklats som är en prototyp till plattform/verktyg på nätet som möjliggör för icke-programmerare att skapa appar genom bland annat ”öppna data”
(open data). En viktig målgrupp är kvinnor eftersom det
hittills främst är tekniskt kunniga män inom IT-branschen som
utvecklat appar. Utvecklat vid Centrum för distansöverbryggande teknik. Mer info: www.satinproject.eu
Symbolspråk för avancerad kommunikation
Vidareutveckling av det befintliga symbolspråket Bliss för
tillämpning i en ny kontext (en folkhögskola) med en ny
målgrupp (människor med svåra CP-skador från födseln) i
samarbete mellan akademi och samhälle. Problemet med den
ursprungliga varianten av symbolspråket var att det saknade
symboler för mer avancerade begrepp, t.ex. demokrati, vilket
har utvecklats i processen. Utvecklat inom forskningsämnet
pedagogik vid KKL.
Taltidningsmottagare
Adela är en digital taltidningsmottagare för blinda, synskadade

eller personer som av annan anledning har behov av inlästa
dagstidningar. Den spelar automatiskt in den tidning som
användarna prenumererar på. Produkten är en avknoppning
från ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.
Utvecklat vid Centrum för distansöverbryggande teknik.
Tjänstedemonstrator för kommuners kriskommunikation
I projektet Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till
kontroll (EKO) utvecklades en tjänstedemonstrator som
beskriver hur kommuners interna och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas för att så många
personer som möjligt snabbt ska kunna informeras via olika
kanaler för att förebygga negativa konsekvenser av krisen.
Utvecklat inom forskningsämnet industriell marknadsföring
vid ETS.
Virtuellt chat-rum
iDipity är ett virtuellt chat-rum tillgängligt online där
deltagarna kan utbyta tankar om egenvalda samtalsämnen.
Samtalen sker vid ”virtuella cafébord” genom videokonferens. Syftet är att möjliggöra och stimulera interaktion mellan
människor. Utvecklat inom forskningsämnet distribuerade
datorsystem vid SRT.
Webbaserat stöd i smärtrehabilitering
Web-baserat stöd i smärtrehabilitering som utvecklats utifrån
patienters egna upplevelser av att använda stödet. Utvecklat
inom forskningsämnet sjukgymnastik vid HLV.
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DEL 5

Diskussion
om social
innovation vid
ett tekniskt
universitet

av orienteringsboken diskuteras hur
de presenterade exemplen kan användas som avstamp för att
öka tekniska universitets förmåga att bidra till lösningar på
aktuella samhällsutmaningar.

I DENNA SISTA DEL

Tekniska universitet har av tradition utvecklat forskningsbaserade
lösningar på tekniska utmaningar, med industrin som främsta
målgrupp. Detta har i viss mån även omfattat sociala aspekter
såsom exempelvis organisationsutveckling, användarperspektiv och samhällsförändring. Eftersom finansieringen av teknisk
forskning och innovation främst har fokuserat just tekniska
aspekter har andra perspektiv emellertid hamnat i skymundan.
Den kartläggning som genomförts vid Luleå tekniska universitet
visar att en stor del av forskningen vid universitetets tre mest
tekniskt fokuserade institutioner (SBN, SRT, TVM) bedrivs utan
att sociala aspekter uppmärksammas i någon större utsträckning.
Den visar även att det finns få exempel där dessa institutioner
samarbetar med universitetets tre mer samhällsvetenskapligt och
humanistiskt fokuserade institutioner (ETS, HLV, KKL) i gemensam forskning och utveckling av innovation, utöver de senaste
årens insatser kring stadsomvandlingen i Malmfälten inom
projekten Nya Giron, Attract och ALICE och Fastelaboratoriets
utforskningar av sociala aspekter i utvecklingen av funktionella
produkter. Samtidigt finns det ett antal forskningsämnen vid
Luleå tekniska universitet som av tradition bygger sin kunskapsutveckling på en sammanvävning av tekniska och sociala
aspekter, exempelvis inom arbetsvetenskap, arkitektur, informationssystem, produktinnovation och teknikhistoria. Det finns
även exempel på hur IT-lösningar under de senaste åren börjat
utvecklas alltmer vid universitetets mer samhällsvetenskapligt och
humanistiskt fokuserade institutioner.

Dessa gränsöverskridande exempel kan potentiellt fungera som
en språngbräda för Luleå tekniska universitets omställning till
den nya innovationspolitiken.
Innovationspolitikens nya inriktning – där samhällsutmaningar står i centrum – innebär att den nuvarande finansieringen
av tekniska universitets FoU kan komma att ändras från ett
relativt ensidigt tekniskt fokus till ett mer sammanvävt tekniskt
och socialt fokus. Detta kräver en ökad förståelse och förmåga
hos forskare och ledning vid tekniska universitet att tillämpa
mer holistiska angreppssätt på den kunskap och de lösningar
som utvecklas. Sådana angreppssätt går att finna i de exempel
som presenteras i denna orienteringsbok. De exempel som
utgörs av innovationer som har en dominerande social karaktär
kan bidra med angreppssätt för att identifiera och adressera
behov och utmaningar som sällan fångas upp på radarn hos
tekniskt fokuserade forskare. På motsvarande sätt kan de exempel som utgörs av innovationer som har en primär teknisk karaktär men som samtidigt har framträdande sociala ingredienser
bidra med angreppssätt för att identifiera mer tekniskt baserade
behov och utmaningar där en ökad medvetenhet kring sociala
aspekter skulle kunna öka de utvecklade lösningarnas reella
nytta för de tilltänkta användarna. Just vidden i graden av
social karaktär i exemplen bidrar därmed till ökad förståelse
och förmåga hos tekniska universitet att utveckla lösningar på
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komplexa samhällsutmaningar och sociala behov hos individer,
organisationer och samhälle.
Ett mer holistiskt angreppssätt hos forskare och ledning vid
tekniska universitet omfattar även ökad samverkan mellan
tekniska och samhällsvetenskapliga discipliner, likt de ovan
nämnda exemplen med stadsomvandling och funktionella produkter. Det omfattar även ökad samverkan mellan universitetet
och ett breddat spektrum av organisationer, branscher och
sektorer, såsom i flera av de presenterade exemplen på social
innovation vid Luleå tekniska universitet där olika behovsägare,
exempelvis patienter och brukare inom vård och omsorg, involverats i behovsidentifieringen och innovationsutvecklingen.
Eftersom tekniska universitets omvärldskontakter traditionellt
främst har involverat större industriföretag och i viss mån
stora myndigheter, kan de mångfacetterade kontaktnät som
utvecklats vid Luleå tekniska universitets mer samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokuserade institutioner underlätta
omställningen till den nya innovationspolitiken. Där ingår en
mängd mindre företag, tjänsteföretag, sociala företag, sociala
innovatörer, lokala och regionala myndigheter samt ideella
aktörer.
Befintlig forskning om social innovation bekräftar att det
krävs samverkan över såväl sektors- som organisationsgränser
för att kunna identifiera otillräckligt adresserade samhällsut-
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maningar och sociala behov och för att kunna utveckla
gränsöverskridande lösningar som förmår förändra komplexa
sociala mönster. Tekniska universitet spelar en viktig roll som
mötesplatser där olika samhällsaktörer gemensamt kan utveckla
nya kunskaper och lösningar i skärningspunkten mellan olika
sektorer, branscher och ämnesområden. Sådan samverkan
kan skapa nya kopplingar som bidrar till utveckling av nya
och förnyade värdekedjor, utvecklingsspår m.m., både för
akademi, näringsliv och samhälle. Den samverkan där tekniska
universitet kan väva samman tekniska och sociala aspekter i
nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov
är exempelvis gemensamma FoU-projekt, nätverk/partnerskap,
öppna innovationsprocesser, samt aktivt deltagande i pågående
processer för samhällsutveckling. De effekter av samverkan som
är särskilt viktiga för social innovation är bland annat kunskapsutveckling som är både akademiskt och samhälleligt relevant,
ökad insikt hos forskare i olika samhällsaktörers behov, ökade
resurser i form av finansiering, empiri och kontaktnätverk,
samt snabbare nyttiggörande av forskningsresultat.
I kartläggningen av Luleå tekniska universitets forskning och
utveckling av social innovation framkommer att universitetets
innovationsstödjande verksamheter har börjat få upp ögonen för betydelsen av denna sorts innovationer men att de
ännu saknar anpassade definitioner och verktyg för att kunna
stötta förverkligandet av sådana på ett fullödigt sätt. Få av de

identifierade exemplen i denna orienteringsbok har förverkligats
med hjälp av insatser från universitetets innovationsstödjande
verksamheter, vilket innebär att det finns en stor potential både
i att utveckla innovationsstödjarnas förmåga att identifiera och
stötta social innovation och i att öka forskarnas benägenhet att
ta hjälp av innovationsstödjarnas tjänster. Att identifiera begränsande normer kring innovation i såväl rutiner som attityder
vid tekniska universitet är avgörande för att kunna åtgärda
de faktorer som utestänger vissa forskare och samhällsaktörer
från att bidra till framtidens lösningar och därigenom utvidga
arenan för kunskaps- och innovationsutveckling vid tekniska
universitet till en mångfald av aktörer, arenor och former. Där
finns en avgörande ledtråd till svaret på frågan om de tekniska
universiteten förmår anta den nya innovationspolitiska utmaningen att utveckla nytänkande gränsöverskridande lösningar på
aktuella samhällsutmaningar, snarare än att endast producera fler
teknikbaserade konsumtionsvaror.
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I denna orienteringsbok utforskas hur tekniska universitet kan anta
den nya innovationspolitiska utmaningen att bidra till lösningar på
aktuella samhällsutmaningar genom att integrera sociala perspektiv
i innovationsforskning och innovationsutveckling. Framtagandet av
orienteringsboken har finansierats inom Luleå tekniska universitets
forsknings- och innovationsområde ”Effektiv innovation och
organisation” under perioden 2014-2015.
Mer info: www.ltu.se/socialinnovation
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