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Inom ramen för Genus & tekniks satsning på kunskapsutveckling om social 
innovation presenteras i denna rapport en kartläggning av exempel på sociala 
innovationer och stödstrukturer för sådana innovationer vid Luleå tekniska 
universitet. Kartläggningen har genomförts av Sofie Bucht, student vid pro-
grammet Teknisk design, handledd av Malin Lindberg, docent i genus och 
teknik. 

Med social innovation avses nya varor, tjänster, metoder, arbetssätt som är 
sociala i sina medel och/eller mål. I Sveriges och EU:s innovationsstrategi-
er framhålls social innovation som väsentligt för att kunna hantera aktuella 
samhällsutmaningar. Luleå tekniska universitet bedriver ett flertal projekt för 
att utveckla kunskap om social innovation i Norrbotten och Sverige med fi-
nansiering från bland andra VINNOVA, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå 
tekniska universitets insatsområde Effektiv Innovation & Organisation (EIO). 

Mer info finns på www.ltu.se/socialinnovation 

Inledning
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Kartläggningen inleddes med en sam-
manfattning av aktuella vetenskapliga 
artiklar inom forskningsfältet social 
innovation för att få en förståelse av be-
greppets innebörd och uttrycksformer. 
Därpå genomfördes två olika kartläg-
gningar:

1. Kartläggning av sociala innovationer  
 som utvecklats av Luleå tekniska 
 universitets forskare, anställda och  
 studenter
2. Kartläggning av Luleå tekniska   
 universitets innovationsfrämjande  
 organisationers förhållningssätt till  
 social innovation

Exempel på sociala innovationer som 
utvecklats av Luleå tekniska univer-
sitets forskare, anställda och studenter 
kartlades via sondering i privata och 
professionella kontaktnätverk vid Luleå 
tekniska universitet med hjälp av snö-
bollsteknik. De identifierade innova-
tionerna presenteras i Bilaga 1.

Kartläggning av Luleå tekniska uni-
versitets innovationsfrämjande or-
ganisationers förhållningssätt till social 
innovation genomfördes i form av 
semistrukturerade intervjuer med ett 
urval av representanter för organisa-
tionerna utifrån de intervjufrågor som 
återfinns i Bilaga 2. Intervjuerna pågick 
ca en timme varefter Innehållet sam-
manställdes och stämdes av med de 
intervjuade.

Metod 
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Sociala innovationer
vid Luleå tekniska universitet

I denna del presenteras kartläggningen 
av sociala innovationer som utvecklats 
av Luleå tekniska universitets forskare, 
anställda och studenter.

Totalt har ca 70 exempel identifierats 
som skulle kunna klassas som sociala 
innovationer i betydelsen av nya varor, 
tjänster, metoder, arbetssätt som är socia-
la i sina medel och/eller mål. Exemplen 
presenteras i Bilaga 1. Några exempel är 
Swap for Change, Running for Change, 
Fika mot Polio, Påskmiddag, Cykela-
kut och iDipity. Exemplen utgör en 
första bild av sociala innovationer med 
ursprung vid Luleå tekniska universitet. 
Dock krävs vidare efterforskningar för 
att avgöra dessas exakta karaktär.  

Swap for Change utgår från ett 
befintligt fenomen – klädbytardagar – 
som uppdaterats på ett innovativt sätt 
vad gäller medel och mål. Rotaract 
Nyckeln är initiativtagare och genom-
för Swapen i samarbete med företag 
och ideella föreningar, t.ex. Magma 
och Arctic Trend. Huvudändamålet 
med Swapen är att underlätta en mer 

hållbar konsumtion och hjälpa utsatta 
i samhället. Detta uppnås dels genom 
privatpersoners donation av kläder, 
utbytet av kläderna, vidareförmedling 
av ekonomiskt överskott och över-
blivna kläder till behövande. Eftersom 
Swap for Change genomförs som 
ett evenemang där många människor 
samlas är förhoppningen även att skapa 
en mötesplats för likasinnade för ökat 
nätverkande. De plagg som kommer in 
till klädbytardagen återfår sitt värde och 
ges en förlängd livscykel vilket gör att 
initiativet i förlängningen påverkar såväl 
konsumtionsmönster som miljö. 

running for Change och fika mot 
polio är ytterligare två projekt som 
drivs av Rotaract Nyckeln. Under dessa 
används återigen välkända koncept så 
som arrangemang av löparlopp samt 
upprättande av ett café. Båda eveneman-
gen syftar till spridning av information 
och kunskapshöjning om samhälleliga 
utmaningar som exempelvis fattigdom 
och sjukdom samt samlar in donationer 
för att hantera dessa utmaningar.

påSkmiddagen arrangerades i Porsö 
kyrka 2012 av ett antal privatpersoner 
med hjälp av sponsring från lokala 
företag. Syftet var att hjälpa utsatta i 
samhället. Den lokala församlingen stod 
för marknadsföring, assistans och lokal. 

Cykelakuten arrangeras av en av 
Luleå tekniska universitets studentor-
ganisationer där personal och studenter 
vid Luleå tekniska universitet erbjuds 
skötsel och reparation av cyklar i kom-
bination med insamling av pengar till 
humanitära ändamål.

idipity är ett bolag grundat av två 
anställda vid Luleå tekniska universitet 
under 2013. iDipity är ett virituellt 
chatrum tillgängligt online där man 
med videokonferenssamtal i grupp un-
der vad som kallas ”virituella cafébord” 
kan konversera om egenvalda samtal-
sämnen. Syftet är att såväl möjliggöra 
som stimulera interaktion mellan män-
niskor.
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Innovationsfrämjande 
verksamheter
vid Luleå tekniska universitet

I detta kapitel presenteras resultatet 
från kartläggningen av Luleå tekni-
ska universitets innovationsfrämjande 
organisationers förhållningssätt till social 
innovation. Inledningsvis beskrivs de 
verksamheter som utgör Luleå tekniska 
universitets innovationsfrämjande sys-
tem. Därefter följer sammanställningar 
av de intervjuer som genomförts.

Arctic Business Incubator (ABI) 
Till ABI kommer idébärare med såväl 
tjänste- som produktidéer. Man erb-
juder utbildning, rådgivning, skräd-
darsydda lösningar efter behoven hos 
entreprenören samt att man till självko-
stnadspris erbjuder kontor i ABI:s 
lokaler. Syftet med ABI är att stötta och 
utveckla företaget att snabbare komma 
ut på marknaden och därmed skapa 
tillväxt i regionen. Idén ska därför vara 
uppskalningsbar också på en interna-
tionell marknad och inte bara bli till ett 
lokalt levebrödsföretag.

Grants Office
Grants Office arbetar med att stödja 
forskare både i att hitta och att söka 
forskningsfinansiering. I detta arbete 
ingår även juridiskt stöd. Luleå tekniska 
universitets jurister arbetar även med 
övriga juridiska frågor för anställda. 
Dessa kan omfatta frågor om bisysslor, 
sekretess, kommersialisering eller pub-
licering av forskningsresultat.

Innovationskontoret
Innovationskontoret har till uppgift att 
ta ett helhetsgrepp om Luleå tekniska 
universitets innovationsfrämjande sys-
tem och har därmed främst en strategisk 
funktion, ofta som beställare. Exempel-
vis verkar innovationkontoret genom att 
vidarebefordra uppdrag till de olika or-
ganisationerna i Luleå tekniska univer-
sitets innovationsfrämjande system men 
syftar inte till att styra dessa utan snarare 
till samla och sprida kunskap om vilka 
verksamheter som bedrivs. Regeringen 
har tilldelat Luleå tekniska universitet 
och dess innovationskontor särskilda 
medel för att nyttiggöra forskningsbase-

rad kunskap.

Kommunikation och varumärke
Kommunikation och varumärke har 
i uppdrag att stärka Luleå tekniska 
universitets varumärke och attraktivitet 
gentemot andra universitet, potentiella 
anställda och studenter och andra in-
tressenter och därmed bidra till univer-
sitetets övergripande vision och strategi.

LTU Affärsutveckling (tidigare Centek 
AB)
LTU Affärsutveckling har i uppdrag att 
driva kommersialisering, utveckling, 
uppdragsutbildning och agera brobyg-
gare mellan forskning och näringsliv. 
Studenter, forskare och anställda vid 
universitetet kan få hjälp med verifi-
ering av en idé eller innovation och 

hjälp att starta företag. Även affärsidéer, 
patent och innovationer som forskare 
inte själva vill driva kan tas till vara, 
förädlas och säljas. LTU Affärsutveckling 
har nyligen genomgått en organisatorisk 
strukturförändring som inkluderade 
ett namnbyte från det tidigare namnet 
Centek AB. I samband med detta bilda-
des även bolaget LTU Licens.  

LTU Karriär 
LTU Karriär har som uppgift att verkar 
understödjande för studenter och 
anställda vid LTU och med sin verk-
samhet stärka individernas attraktivitet 
på arbetsmarknaden och därmed även 
det egna varumärket. Man verkar även 
för att upprätthålla långsiktiga relationer 
med alumner, studenter och forskare. 

Venture Cup
Venture Cup är Sveriges ledande tävling 
för den som har en affärsidé, vill utveck-
la den till ett affärskoncept och starta 
företag. Syftet med tävlingen är att fler 
ska starta företag. Tävlingen riktar sig till 
studenter, forskare och allmänheten.
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Intervjuer
med innovationsfrämjande aktörer 
vid Luleå tekniska universitet

avdelningen för innovation 
oCh deSign

Peter Törlind, avdelningschef för In-
novation och design på Institutionen för 
ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå 
tekniska universitet

forSkningSämnet diStribuerade 
datorSyStem

Peter Parnes, professor inom forskning-
sämnet distribuerande datorsystem på 
Institutionen för system- och rymd-
teknik vid Luleå tekniska universitet. 
Involverad i många företag med ankny-
tning till Luleå tekniska universitet samt 
Start-Up Luleå, Luleå Makerspace mm.

innovationSkontoret

Viktoria Mattsson, enhetschef för LTU:s 
innovationskontor.

ltu karriär

Mia Oldenburg, enhetschef för LTU 
Karriär/Alumn.

grantS offiCe

Jan Marcusson, enhetschef för Grants 
Office och jurist.

kommunikation oCh varumärke

Pål Kastensson, marknadschef vid  
Kommunikation och varumärke.

effektiv innovation oCh 
organiSation (eio)
Anna Berg Jansson, biträdande uni-
versitetslektor i arbetsvetenskap på 
Institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle vid Luleå tekniska universitet 
och biträdande vetenskaplig ledare för 
universitetets satsning Effektiv Innova-
tion och Organisation (EIO).

ltu affärSutveCkling 
Johan Bergström, projektledare för 
kommersialiseringsverksamheten vid 
LTU Affärsutveckling. Även involverad 
i projektet DARE - ett innovations-
stödjande universitet, Idéutvecklarna, 
Start-Up Luleå
Pär Johansson, Commercialization 
Manager vid LTU Affärsutveckling
Helena Karlberg (tidigare Jönsson), pro-
jektledare och verksamhetsansvarig för 
området Design & Innovation vid LTU 
Affärsutveckling. Grundare av nätverket 
Magma.

arCtiC buSineSS inCubator (abi)
Sarah Gotthold, koordinator vid Arctic 
Business Incubator.

venture Cup

Lisa Braafnäs, projektledare vid Ven-
ture Cup och ordförande i Rotaract 
Nyckeln.

Intervjulista
I nedanstående lista presenteras de personer som intervjuats. 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuerna från kartläggningen 
av Luleå tekniska universitets innovationsfrämjande organisationers förhållningssätt 
till social innovation.
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Sammanställning
av intervjuer
Peter Törlind 
- Luleå tekniska universitet

Peter Törlind är universitetslektor och 
avdelningschef för Innovation och 
design på Institutionen för ekonomi, 
teknik och samhälle vid Luleå tekniska 
universitet. 

Peter tror på ett mer pragmatiskt tillvä-
gagångssätt än i dagens nyttiggörande 
av forskningsresultat från universiteten. 
Enligt hans mening har forskare svårt 
att förändra industrin. De studenter 
som utbildas vid universiteten är fler till 
antalet och är på väg in i industri och 
näringsliv. Vad de för med sig kanske 
har större påverkan?  Genom att lära 
studenter och doktorander som anställs 
i industrin, tror Peter att det finns en 
chans att påverka samhället genom 
Luleå tekniska universitets forskning. 
Inte genom att publicera forskningsrap-
porter/artiklar.

Peter resonerar även kring den situa-
tion i vilken dagens forskare befinner 
sig. Han tror att man behöver satsa på 
människorna och understödja entre-
prenörskapet så att fler skulle ”våga” ta 
klivet – eller bli mindre bekväma av sig. 
Idag menar han att forskare har det ”lite 
för bra” och därmed väljer ”det säkra 
framför det osäkra”. ”Vi har det lite för 
bra och säkert på våra tjänster inom 
akademin och i näringslivet” fortsätter 
han och menar att en känd vardag med 
fast månadslön är mer lockande än att 
satsa på entreprenörskapet som innebär 
ett större risktagande. I Sverige, up-
plever Peter att många är “sugna” men 
går inte vidare med en affärsidé. I andra 
delar av världen är entreprenörskapet 
förstahandsvalet (Peter lyfter fram Stan-
ford, USA, som ett exempel). 

Sveriges nationella Innovationsstrategi, 
som bland andra innovationsmyn-
digheten VINNOVA ska implemen-
tera, tror Peter har begränsad påverkan 
på den forskning som idag beskrivs 
samtidigt som han beskriver att forskn-
ingsfrågor och forskningsprojekt ofta 
anpassas/omformuleras för att passa de 
utlysningar som VINNOVA och andra 
forskningsfinansiärer gör. 

Luleå tekniska universitet har i Peters 
ögon ett splittrat arbete kring innova-
tion. Strategiska områden verkar vid 
sidan av Innovationskontoret, LTU Af-
färsutveckling och andra verksamheter. 
Parallellt med dessa båda löper dessutom 
olika forskningsprojekt. Vidare har man 
starka kopplingar och samarbeten med 
inkubatorer så som ABI eller liknande 
stödfunktioner och finansiärer i samhäl-
let. 

På de olika utbildningarna upplever 
Peter att det finns en ”kulturskillnad” 
eller en skillnad i benägenhet till att 
våga satsa på en idé. Han lyfter upp 
datorspelsutveckling och dess studenter 
som exempel på detta. De vågar köra på 
en idé. Lever på minimilön och testar 
i ett halvår. Tar det inte fart avslutar de 
projektet och inleder nästa.

Peter har varit med och utvecklat/
implementerat metoder för innova-
tionsprocesser som forskats fram inom 
olika projekt, t.ex. 24/12/6 hour race. 
Initiativet kom från dåvarande LTU 
Innovation som efterfrågade en vid-
areutveckling av universitetets entre-
prenörsdag med nya aktiviteter. Tillsam-
mans med Mattias Bergström – tidigare 

doktorand vid produktinnovation, Luleå 
tekniska universitet och numera anställd 
vid LTU Affärsutveckling – driver 
Peter nu liknande projekt och tävlingar. 
Studenter tar sig an praktiska case från 
företag. Casen är oftast serviceinriktade 
och man uppmuntrar till användning 
av metoden 4I4I (4 I:s For Innovation) 
som är utvecklad vid Luleå tekniska 
universitet. 

I kursen Idéutvecklarna som Peter håller 
tillsammans med Johan Bergström på 
LTU Affärsutveckling sätts studentgrup-
per samman baserat på utbildningspro-
gram mm. Detta ger tvärvetenskapliga 
grupper där Peter noterat en väsentlig 
skillnad på de idéer som kommer fram. 
I de icke tvärvetenskapliga grupperna 
uppstår ofta rena produkt- eller tjän-
steföretag. I de tvärvetenskapliga grup-
peringarna, däremot, uppstår fler grän-
söverskridande idéer om att underlätta 
vardagen eller ”skapa en bättre värld”. 
Dessa idéer utgår ofta från logiker från 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
eller hållbar utveckling. Peter upplever 
att de idéer som kommer fram allt mer 
sällan har en renodlad form. Många 
idéer kan kategoriseras som tjänster/
service eller sociala innovationer. 

Utöver kurser har Peter varit med i 
framtagandet av ”Radical Innovation 
Workshops” samt ”Innovationspiloter-
na”. Radical Innovation Worskhops 
togs fram i FASTE laboratoriet under 
cirka 1,5 år och utvecklades utanför 
laboratoriet vidare till FUNC3 1 genom 
ett projekt tillsammans med Volvo 
Constructions Equipment. FUNC3 togs 
vidare till fler företag. Man lärde företa-
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gen (coacher/”innovationscoacher”, på 
företagen) metoder för att själva hålla 
workshops med idémöten eller in-
novationsmöten. I workshopen ingick 
bland annat olika metoder för att förstå 
problemet, skapa mål och komma fram 
med nya lösningar. Metoden innefattar 
bland annat planscher och metodkort 
och i senare applikationer (såsom i 
projektet ”Innovationspiloterna”) även 
en bok och videos mm. Den senare vid-
areutvecklingen har skett under PIEp2. 
Innovationspiloterna, som finansieras 
av VINNOVA, rekryterar och lär upp 
studenter vilka testar de verktyg och 
metoder som arbetats fram. På så vis 
testas verktygen i praktiken. 

Peter har god kontakt med Stanford 
University och Design factory på Aal-
touniversitetet. Han känner sig starkt in-
spirerad av de miljöer de har skapat och 
berättar att det på dessa platser kommer 
mycket naturligt då det kommer till 
sociala innovationer. Det är dessutom, 
enligt Peter, en ”social innovation i 
sig” hur de arbetar och organiserat sig. 
Där är metoder, kurser, verktyg eller 
kunskap lättillgängligt för ”alla” i en 
fysisk miljö. I Aalto slog skolan samman 
de olika områdena; design, business samt 
teknologi och har i en gammal indus-
trifabrik inrett med verktyg av alla slag 
och gjort denna tillgänglig för skola och 
allmänhet. På Stanford har man skapat 
något kallat D-School som har samma 
komponenter men jobbar här mer med 
implementation. Krav är att det ska 
vara tvär-fakultetiskt och man jobbar 
bland annat med internships och kurser. 
Fenomenet kallas ”maker space” och 

har även kommit till Sverige och finns 
i Stockholm, Malmö och Linköping. 
Innovatörer kan på dessa platser sam-
las och skapa nya prylar. De är ofta 
fristående från universiteten men finns, 
som nämnt, även på några universitet. 
Andra mötesplatser försöker samman-
föra akademi, industri och samhälle. 
Sådana mötesplatser finns bland annat 
också i Stockholm. 

På Luleå tekniska universitet är man i 
färd med att skapa en liknande möte-
splats i LTU Affärsutvecklings nya 
byggnad på universitetsområdet. I 
byggnaden kommer såväl LTU Affär-
sutveckling som universitetets inno-
vationskontor att finnas. Mötesplatsen, 
som ingår i Inno-X, planeras stå klar i 
mars 2014 och ska vara redo att brukas 
från maj 2014. Platsen ska lyda under 
namnet CSI (Collaboration Scene for 
Innovation) som ursprungligen stod för 
”Campus Skellefteå Innovation” efter-
som det initierades som en fysisk möte-
splats i Skellefteå där studenter från både 
Luleå tekniska universitet och Umeå 
Universitet kan förverkliga sina innova-
tions- och företagsidéer med hjälp av 
kompetenser från bland annat Sammes 
Stiftelse, LTU Affärsutveckling, ABI 
och Uminova Innovation. Huvudsaklig 
initiativtagare till CSI var innovation-
sprojektet DARE, vars syfte är att stärka 
universitetens roll som tillväxtfaktorer i 
Norr- och Västerbotten.

1. FUNC3 står för fun, unique, novel, collaborative, 
 creative and crazy.
 http://www.ltu.se/research/subjects/product- 
 innovation/ Metoder-och-verktyg/FUNC3-1.110716
2. http://www.piep.se
 http://www.innovationspiloterna.se/student/

Peter Parnes 
- Luleå tekniska universitet

Peter Parnes är professor inom for-
skningsämnet distribuerande datorsys-
tem på Institutionen för system- och 
rymdteknik vid Luleå tekniska univer-
sitet. Han är alumn från universitetet 
med flertalet såväl aktiva som inaktiva 
företag till vilka han är grundare eller 
medgrundare. Han har även uppdraget 
som kommersialiseringsambassadör 
vid Luleå tekniska universitet samt är 
grundare av initiativ som Start-Up 
Luleå samt Luleå Makerspace.

Peter Parnes berättar att det på 90-talet 
uppstod flera nya start-ups vid Centrum 
för distansöverbryggande teknik vid 
Luleå tekniska universitet och därefter 
uppstod än fler. En sammanställning av 
dessa företag med sin grund på Luleå 
tekniska universitet kan enligt honom 
vara en pusselbit i kartläggningen av 
sociala innovationer vid universitetet.
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Viktoria Mattsson 
-  Innovationskontoret
Viktoria Mattsson är enhetschef för 
innovationskontoret vid Luleå tekni-
ska universitet. Under 2013 har Luleå 
tekniska universitet utarbetat en in-
novationsstrategi under hennes ledning. 
Till sin hjälp har hon haft en styrgrupp 
(rektorsrådet) och ett antal arbetsgrup-
per bestående av utbildningskoordina-
torer, representanter för verksamhetsstö-
det (jurister, LTU Affärsutveckling, LTU 
Karriär) och för universitetets institu-
tioner. Universitetsstyrelsen har formellt 
fastställt den framtagna strategin.

Luleå tekniska universitets Vision 2020 
ligger till grund för innovationsstrate-
gin och man har även tagit hänsyn 
till Sveriges nationella och Norrbot-
tens regionala innovationsstrategi. Den 
nationella strategin inspirerade Luleå 
tekniska universitet att inkludera sociala 
innovationer i den egna strategin för 
att hantera samhällsutmaningar. Luleå 
tekniska universitets innovationsstrategi 
omfattar fem innovationsmål:

1. Universitetet samverkar med hela det 
omgivande samhället på ett aktivt och 
tydligt sätt

2. Universitetet är navet i regionen avs-
eende forskningsbaserad kunskap

3. Studenter och anställda har 
förutsättningar att verka entreprenöriellt 
och innovativt

4. Innovationer synliggörs och nyttig-
görs i högre grad 

5. Studenter och anställda har förmåga 
att kommersialisera sina resultat

I innovationsmål 4 – att Innovationer 
ska synliggöras och nyttiggöras i högre 

grad – ingår att verka för att socialt 
entreprenörskap och sociala innova-
tioner ”nyttiggörs och likställs med 
andra typer av innovationer, värderas 
lika samt uppbär samma typ av internt 
stöd” (Luleå tekniska universitets in-
novationsstrategi 2014, sid 3). I strategin 
konstateras att sociala innovationer har 
stor potential och kan bidra till sam-
hällsförändring men att det finns en risk 
att låg medvetenhet kan bidra till att 
denna potential osynliggörs. Sociala in-
novationer framställs som en outnyttjad 
möjlighet och resurs för Luleå tekniska 
universitet. Det anges att det ska vara 
tydligt hur immateriella rättigheter ska 
hanteras för sociala innovationer vid 
Luleå tekniska universitet.

Behovet av den strategiska funktion, 
vilken innovationskontoret fyller, har 
uppstått i att man bland annat insett att 
universitetens förmåga att nyttiggöra sin 
forskning behöver förbättras. Idag mäter 
man på universiteten effekt av sam-
verkan genom publicering. Att ”starta 
eget” är inte heller tillräckligt, menar 
Viktoria. Man behöver skapa fler incita-
ment. Göra det meriterande att på andra 
vis än publicering sprida forskning-
sresultaten. Exempelvis, lyfter Viktoria 
fram att man kan verka för fler patent 
men också andra typer av immateriella 
rättigheter. När det kommer till sociala 
innovationer menar hon att man bör 
finna ett sätt att synliggöra dessa. Under 
arbetet att ta fram innovationsstrategin 
har viss benchmarking utförts för att 
utröna hur att jobba med området. Man 
har bland annat resonerat kring vilka 
som bör ”äga frågan” på Luleå tekniska 
universitet samt hur man kan tänkas 

jobba. Bör en institution eller flera äga 
frågan och behövs kanske ett läranderåd, 
för att på bästa sätt angripa området? 
Vidare behöver man diskutera hur 
resultaten kan spridas och nyttiggöras. 
Finns alternativ till publikationer och 
seminarier? 

Viktoria kopplar begreppet ”social 
innovation” till kommersialisering och 
nyttiggörande och undrar om en social 
innovation, på vilken man ej tjänar pen-
gar, egentligen är en kommersialisering. 
Hon menar att det beror på formen och 
kommer fram till att det även i de fall 
där informationen delas fritt kan det 
vara en kommersialisering – åtminstone 
så länge det finns något mått av affärs-
mannaskap i processen. 

Viktoria berättar mer om de nya initia-
tiv som planeras. CSI är tänkt att vara 
en kreativ, fysisk mötesplats som kom-
mer att finnas i LTU Affärsutvecklings 
byggnad på universitetsområdet. Tanken 
är att erfarenheter från exempelvis 
EU-projektet Genovate (för jämställd 
forskning och innovation) eller Genus 
& tekniks kunskapsutveckling om social 
innovation ska kunna presenteras där. 
CSI förväntas vara aktivt i april 2014 
och syftar, enligt Viktoria, främst till 
att föra olika delar av campusverksam-
heterna närmare varandra; att jämföras 
med Vetenskapens hus i Luleå som syftar 
till att föra stad och universitet närmare 
varandra. 

Sammanställning
av intervjuer



11

Mia Oldenburg 
– LTU Karriär

Mia Oldenburg är enhetschef för LTU 
Karriär/Alumn som ingår i Verksam-
hetsstödet vid Luleå tekniska universitet. 
Genom sina två områden; alumn respek-
tive karriär, verkar man för att stödja de 
mål som finns i vision 2020 för Luleå 
tekniska universitet. LTU Karriär har en 
styrelse bestående av ett antal externa 
representanter och bjuds även i vissa 
frågor in till universitetets styrelse. Från 
universitetsledningen finns en uttalad 
önskan om alumnuppföljning.

LTU Karriär finns till för anställda 
(främst forskarstuderande) och studenter 
vid Luleå tekniska universitet och har 
lokaler i C-huset där även annan student-
nära verksamhet bedrivs. LTU Karriär 
strävar efter att vara en samlingspunkt 
och den som utför service till den besö-
kande behöver inte vara LTU Karriär 
själva. Man upplåter plats i lokalen för 
bland annat LTU Affärsutveckling som 
varje torsdag har drop-in för dem som 
är intresserade av att starta eget företag. 
Venture Cup sitter också sedan en tid 
tillbaka i samma lokaler och anordnar 
även evenemang under tävlingen i loka-
lerna. Likaså finns bemanningsföretag, 
Coompanion, Norrbotens Handelskam-
mare och andra aktörer som marknadsför 
jobbmöjligheter gentemot LTU Karriärs 
målgrupp. Marknadsföring av dessa verk-
samheter görs av såväl LTU Karriär som 
de enskilda verksamheterna. I marknads-
föringen nämner Mia att man från LTU 
Affärsutveckling önskar en bredare 
marknadsföring än ”starta eget” eller ”har 
du en affärsidé”, som det idag ser ut. 

”Branding You” är en poänggivande kurs 
vilken LTU Karriär är delägare av och 
erbjuder under två av årets läsperioder. 
Kursen erbjuder karriärplanering under 
handledda former. 

Mia berättar hur LTU Karriär tillsam-
mans med andra delar av universitetets 
verksamheter strävar efter att skapa en 
”stolthet” över att vara student, alumn 
eller anställd vid Luleå tekniska univer-
sitet (varumärkesbyggnad). För områdena 
”karriär” samt ”alumn” skrivs separata 
visioner. Inom området ”karriär” erbjuds 
karriärcoaching för att förbereda student-
en inför klivet ut på arbetsmarknaden. 
Man erbjuder bland annat karriärplaner-
ing som innefattar träning och coaching 
i jobbsökarprocesser, alumnkontakt samt 
strävar efter att finna fadderföretag vilka 
kan erbjuda studiebesök, case till projek-
tkurser etc. För ”alumn” gäller att LTU 
Karriär verkar för att upprätthålla livs-
långa relationer med alumner, studenter 
och forskare. Man anordnar därför bland 
annat nätverksträffar, mentorskap (i ett 
mentorskapsprogram där adepter matchas 
mot representanter ur näringsliv t.ex.) 
samt att man via utmärkelser lyfter fram 
framstående figurer i media och på andra 
vis, såväl internt som externt. Man tror 
även att skapandet av ”stolthet” underlät-
tar i studentrekryteringen. 

Mål för verksamheten upprättas av 
verksamheten och presenteras för den 
egna styrelsen. Man har på senare tiden 
funderat över ett par ändringar i målen. 
Exempelvis står det nu att LTU Karriär 
ska verka för att 70% av avgående eller 
avgångna studenter ska registrera sin 
information i den alumndatabas vilken 
LTU Karriär skapat och har ansvar för. 
Idag funderar man över om ett alternativt 
mål kan vara att man ska ha ”kännedom 
om” minst samma mängd. Detta eftersom 
alternativ till databasen så som Linked-In 
finns. För att nå övriga mål strävar LTU 
Karriär efter att finna en alumnansvarig 
på varje institution.

LTU Karriär är representerade i olika ju-

rys för tävlingar kring affärsidéer så som 
hos Ung Företagsamhet eller ”Hälsovet-
enskaps” version av draknästet. Man sam-
verkar även med studentrekryteringen 
och bidrar till denna genom att bjuda in 
gymnasiestudenter till större evenemang 
som anordnas av LTU Karriär (exempel-
vis ”Kick-start”). Till dessa kommer dock 
enbart studenter från Entreprenörsgym-
nasiet. Under utmärkelsen ”årets alumn” 
lyfts av LTU Karriär alltid en entreprenör 
fram bland finalisterna av nominerade. 
Nomineringar kan göras av allmänheten, 
programansvariga m.fl. 

Social innovation känner Mia till från 
det arbete som skett vid framtagandet av 
Luleå tekniska universitets innovations-
strategi. Det är inte något man införlivat 
i LTU Karriärs egen verksamhet men 
menar att Venture Cup och LTU Affär-
sutveckling (som ju representeras i LTU 
Karriärs lokaler) sysslar mer med det.  

 LTU Karriär har i likhet med många 
andra delar av Luleå tekniska universitet 
rapporterat om sin verksamhet till Uni-
versitetskanslersämbetet som genomfört 
en genomlysning vid landets högskolor 
och universitet om bland annat den 
näringslivsanknytning som finns vid 
lärosätet. Detta dokument har projektet 
erhållit för vidare analys, om intresse 
finns. 

På det virtuella professionella nätverket 
Linked-In har LTU Karriär upprättat en 
hemsida för att komplettera den egna 
Alumndatabas man skapat. På denna 
välkomnas projektet genomföra en 
efterlysning bland alumner för kartläg-
gning av sociala innovationer. Föreslaget 
utesluter inte ett utskick i alumndatabas-
en men föreslås som alternativ från Mia 
Oldenburg som menar att svarsfrekven-
sen troligtvis blir högre här.
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Jan Marcusson  
- Grants Office

Jan Marcusson är jurist och enhetschef för 
Grants Office vid Luleå tekniska universitet. 
Han berättar att Grants Office, tillsammans 
med universitetets forskare och ledning, 
verkar för att universitetet ska nå de uppsatta 
strategiska målen om externfinansierad 
forskning. Fakultetsnämnderna ansvarar för 
att Luleå tekniska universitet når de forskn-
ingsstrategiska mål som lagts fast. I dialog-
möten med fakultetsnämndernas ordförande, 
formuleras Grants Offices uppdrag. Dessa 
delar läggs sedan in på den strategiska karta 
som Grants Office använder som planerings-
verktyg för sitt arbete. Övriga delar av Grants 
Offices uppdrag, som också läggs in på den 
strategiska kartan, tas fram inom enheten själv 
och/eller i dialog med universitetsledningen. 
Den strategiska kartan är terminsbaserad och 
utgör en plan över det arbete som ska bedri-
vas vid Grants Office för att målen ska upp-
nås eller på annat sätt stödja den verksamhet 
som bedrivs vid Luleå tekniska universitet. 

Grants Office matchar en ansökningsidé 
med finansiärens befintliga utlysningar, samt 
hjälper till med att utforma eller granska 
finansieringsavtal för projekt som beviljas 
finansiering. Finansiärer kan ställa krav på 
hur resultat ska ägas, användas, spridas och 
hur det ska få nyttjas. Frågor om ägande och 
nyttjande av resultat måste därför klarläggas 
och läggas fast mellan parterna i ett projekt. 
Vi uppdragsforskning, där forskarna mer 
löser ett beskrivet problem hos en projektpart 
och på så sätt är mer styrda i sin forskning, 
innebär ofta att möjligheten till publicer-
ing är mer beskuren och att det finns väldigt 
små utsikter för forskaren till egen kom-
mersialisering av resultatet. Vinsten blir en 
bättre kännedom om företaget, tekniken, 
processerna eller annat som berikar kunska-
perna inom det aktuella forskningsämnet. 
Vidare leder också lyckade problemlösningar 
till värdefulla kontakter för vidare forskning. 
Den uppdragsbaserade forskningen är enligt 

Jan därför mer lämpad för seniora forskare än 
för doktorander eftersom möjligheterna till 
publicering ofta är begränsad. 

Det finns ingen forskningsdatabas eller 
översikt över vilka forskningsidéer som fått 
anslag vid Luleå tekniska universitet och 
därför har det nu initierats åtgärder för att 
skapa en sådan databas. Genom att gå igenom 
årsredovisningar samt ekonomisystemet vid 
Luleå tekniska universitet kan man erhålla 
viss information om från vilka finansiärer och 
företag projektmedel kommit. 

Grants Office fungerar även som en pusselbit 
inom kommersialiseringssystemet, då man 
vid ansökan av medel och vid ingåendet av 
finansieringsavtalen måste hjälpa till med att 
få forskarna att fundera på vad man vill göra 
med resultaten och jämföra detta med de 
villkor som ställs för finansieringen.    

Jan Marcusson upplever att nyttoperspektivet 
sällan tas i beaktan i början av den forskning 
som inte sker i samarbete med företag. I USA 
menar Jan att man är bättre på att initialt leta 
efter vilka behov som kan tillfredsställas även 
inom den nyfikenhetsbaserade forskningen. 
Vid en kommersialisering av resultatet sedan, 
har man ofta redan hunnit kontakta poten-
tiella köpare eller avnämare av resultatet, i 
motsats till hur det fungerar hos oss, där vi i 
slutet av forskningen har ett resultat som vi 
försöker hitta en marknad för.  Jan menar att 
båda formerna av forskningen behövs (den 
fria som är nyfikenhetsbaserad och den som 
är tillämpad), men menar dock att man alltid 
bör undersöka vilka möjligheter som finns 
för att ett resultat ska göra nytta och föra 
samhällsutvecklingen framåt. Detta skapar 
även ett gott renommé för forskaren. Den 
risk som finns att inte förhålla sig objektiv 
vid tillämpad forskning måste hanteras.  

Jan menar att kommersialiseringsbenägen-
heten och erfarenheterna av att nyttiggöra re-

sultat skiljer sig mellan olika ämnesområden. 
IKT, exempelvis, har varit mer framgångsrika 
i sin kommersialisering än andra. En an-
nan anledning till den mer framgångsrika 
kommersialiseringen, kan vara att det finns 
en större andel forskare inom området som 
driver egna företag parallellt med forsknin-
gen. Ett annat bekymmer är att nyanställda 
forskare ofta har ett projekt att börja arbeta i, 
där villkoren för projektet redan avtalats med 
den aktuella finansiären och där äganderätten 
till resultatet redan kan vara bortförhandlad.

Sociala innovationer tror Jan man har en 
större chans att stöta på om man granskar 
exempelvis avdelningen för samhällsbyg-
gnad eller hälsovetenskap. Dessutom påpekar 
han att Luleå tekniska universitets eget sätt 
att bedriva utbildning på distans ”väl måste 
räknas som en social innovation”.

Han menar att sociala innovationer är ett an-
nat exempel på vad som inte riktigt passar in 
i dagens form. Resultat som inte är tekniska 
är svårare att skydda och därmed använda 
som grund för en kommersialisering eller 
upplåta licensrätt till. Exempel på sådant är 
tjänster, arbetsätt eller programkod.  

Jan har även synpunkter på hur nyttiggöran-
det är planerat att mätas. Om forskare blir 
belönade för att lämna in patentansökningar, 
så finns det en risk att dessa lämnas i i ett för 
tidigt skede av forskningen. Detta leder till 
att det forskningens slutresultat kommer att 
avvika från det som man sökt patentskydd 
för. Likaså har man då kanske ingen ”kund” 
som är intresserad av resultatet, vilket medför 
att forskaren själv kommer att få betala 
kostnaderna för patensansökan och ägandet 
av patenten. 

Jan Marcusson ska nu arbeta med att starta ett 
nytt bolag inom Luleå tekniska universitets 
kommersialiseringssystem: LTU Licens AB, 
vilket ägs av LTU Holding AB.

Sammanställning
av intervjuer
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Pål Kastensson   
- Kommunikation och varumärke

Pål Kastensson är marknadschef vid 
Kommunikation och varumärke på Luleå 
tekniska universitet. Genom att eftersträva 
att kommunicera en verklighetstrogen 
bild av Luleå tekniska universitet vill man 
bidra till ökad attraktivitet och ökad stu-
dent/forskar-rekrytering. I samarbete med 
LTU Karriär lyfter man exempelvis fram 
”årets alumn” i dessa syften.

Idag kommuniceras att Luleå tekniska 
universitet har ”forskning och utbildn-
ing i världsklass”. Man lyfter fram goda 
exempel i extern kommunikation som 
ska spegla den verksamhet som bedrivs 
på universitetet. Man kommunicerar inte 
universitetets verksamhetsmodeller utan 
istället slutprodukten, det vill säga konk-
reta resultat. Exempelvis lyfter man på den 
egna webben och LTU Review fram for-
skningsresultat som har ett ”nyhetsvärde” 
för omvärlden. I och med detta kan det 
hända att mer lättbegriplig verksam-
het (eller exempelvis forskningsresultat) 
presenteras framför något mer ”svårsmält” 
material. 

Allmänt ligger genusperspektivet som en 
bedömningsfråga för all nyhetsförmedling 
och kommunikation inom enheten. Man 
anser det vara viktigt att vara neutrala 
samt att skapa en representativ bild för 
det område som ska kommuniceras samt 
att det ska spegla demografin i samhället. 
Även undantag lyfts fram, såsom kvin-
nor i gruvnäring exempelvis, för att skapa 
positiva förebilder. Under hösten 2014 
kommunicerar man främst i studentrekry-
teringssyfte och därefter i forskningskom-
munikationssyfte.

Genom att använda sig av såväl tekniska 
som organisatoriska verktyg söker man 
aktivt i hela verksamheten efter nyheter 
att sprida. Pål beskriver användande av 

exempelvis ”spindlar” – dataprogram 
som upptäcker användande av nyckelord, 
intressanta för Luleå tekniska universitet, 
på webben samt inrättande av ”huv-
udredaktörer” (anställda som har till 
uppgift att meddela nyheter från den egna 
enheten var man är verksam). Publicer-
ing av nyheter på egna initiativ inifrån 
Luleå tekniska universitets verksamhet 
sker också löpande. Kontinuerligt sköter 
man omvärldsbevakning genom tidigare 
nämnda ”spindlar” samt via benchmarking 
(mot de fem största nationellt konkur-
rerande universiteten). En gång per vecka 
ser man över nyhetsflöde nationellt såväl 
som internationellt och internt.

Anna Berg Jansson 
– Luleå tekniska universitets  
satsning Effektiv Innovation och 
Organisation (EIO)

Anna Berg Jansson är biträdande universitet-
slektor i arbetsvetenskap på Institutionen 
för ekonomi, teknik och samhälle vid 
Luleå tekniska universitet och biträdande 
vetenskaplig ledare för universitetets satsning 
Effektiv Innovation och Organisation (EIO). 
Hon har tidigare varit vikarierande koor-
dinator för Tema A&O: Arbetsplatslärande 
och omställning i arbetslivet, vilket var en 
temagrupp som finansierades av Europeiska 
socialfonden (ESF). A&O var ett samarbete 
mellan några av landets främsta institutioner 
för lärande och organisationsutveckling: 
Luleå tekniska universitet (projektägare), 
Linköpings universitet, Göteborgs uni-
versitet och stiftelsen APeL forskning och 
utveckling. Under samarbetet verkade 
man genom policypåverkan; gentemot 
arbetsgivare och arbetstagare via exempelvis 
LO, Unionen, Svenskt näringsliv och Föret-
agarna. Man försökte uppmuntra att någon 
ska ”äga frågan” (arbetsgivare/arbetstagare) 
och även påverka genom strategisk påverkan 
eller genom att sprida motiv och metoder 
för arbetsplatslärande (koppla ihop individ 
och verksamhetsutveckling). Inom ramen för 
temagruppen diskuterades arbetsplatslärande 
som en slags social innovation. 

Luleå tekniska universitets satsning EIO (Ef-
fektiv Innovation & Organisation) syftar till 
att genom forskning inom nya frågor bidra 
till att universitetet ligger i framkant när det 
kommer till forskning inom innovationsom-
rådet. EIO ska även verka som ett forum. 
Under detta forum arrangeras så kallade 
”hearings” där man bjuder in forskare inom 
Luleå tekniska universitet att presentera sina 
uppslag för nya forskningsfrågor samt att 
resonera kring vilka frågor man bör forska 
kring för att Luleå tekniska universitet ska 
vara ”bäst år 2020” inom forskningen.  Man 
gör även utlysningar om finansiering. EIO 
har nu finansierat sju projekt varav två rör 
social innovation: ”Senses Lab” och ”Genus-
driven social innovation”.
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Johan Bergström  
- LTU Affärsutveckling

Johan Bergström är projektledare för 
kommersialiseringsverksamheten vid LTU 
Affärsutveckling. Han är även involverad 
i projektet DARE - ett innovationsstöd-
jande universitet, Idéutvecklarna, Start-Up 
Luleå.

Anställda vid LTU Affärsutveckling är 
affärsutvecklare och de allra flesta har 
erfarenhet av att driva eget. Detta är ett 
uttalat krav vid anställning då man anser 
att personalens personliga erfarenheter 
från att driva eget skapar ett förtroende 
bland de som söker sig till LTU Affärsut-
veckling för assistans. Johan verkar främst 
mot studenter. På de områden där LTU 
Affärsutveckling saknar kompetens hyrs 
konsulter in efter matchning med behov 
hos den besökande. Man håller sig ajour 
med utveckling av området inom vilket 
man själv är verksam via till exempel 
benchmarking men även avstämningsträf-
far med ABI och Almi på regelbunden 
basis (varannan vecka). Man håller löpande 
koll på Länsstyrelsens innovationsbidrag, 
SNITTS (Swedish Network for Innova-
tion & Technology Transfer Support), cer-
tifieringar etc. Just nu upplever han dock 
att arbetet sker reaktivt och man vill växla 
till ett mer proaktivt tillvägagångssätt. 

Johan förklarar att man genom bench-
marking upptäckt att exempelvis Inno-
vationskontor Väst kommit långt fram i 
sin egen verksamhet då det kommer till 
att fånga upp exempelvis sociala inno-
vationer. LTU Affärsutveckling planerar 
tillsammans med Innovationskontor Väst 
att genomföra en genomlysning av den 
egna verksamheten ur ett genusperspek-
tiv. Detta under sommaren 2014. Under 
våren vill man ta reda på vad det glapp 
man upplever sig ha bestå i genom att 
samtala med idébärare som inte valt att 
återkomma utifrån frågan ”Vad var det du 

behövde?”. Utöver detta vill man verka 
för att öka andelen proaktiva insatser i 
betydelsen att öka antalet drop-ins och 
aktiva fall som man arbetar med. Johan 
talar om att framarbeta en kommunika-
tionsstrategi; ”kan man lära fler, på något 
sätt – online?”. 

LTU Affärsutveckling har upprättat 
slussverksamhet tillsammans med andra 
universitetskopplade verksamheter inom 
innovationssystemet men även utanför. 
Bland annat har man ett nära samarbete 
med Almi sedan länge och slussar ofta 
även till Entreprenörscentrum.

Typen av idéer man får hjälp med hos 
LTU Affärsutveckling är bred. Så länge 
ett nyhetsvärde finns – förklarat som att 
”tjänsten eller produkten kan ha funnits 
förr men har en ny dimension” – kan man 
få hjälp via LTU Affärsutveckling. De har 
en coachande funktion till innovatören 
och har som avsikt att lära ut processen 
och ge tillgång till det kontaktnätverk som 
LTU Affärsutveckling byggt upp.  Efter-
som Johan främst verkar mot studenter 
möts han ofta av idéer om att förbättra 
Luleå tekniska universitet. Dessa idébärare 
coachas antingen av LTU Affärsutveckling 
eller slussas vidare inom universitetets 
stödfunktioner.

LTU Affärsutveckling har mottagande 
och uppsökande verksamhet med kon-
tor nära Luleå tekniska universitet på 
området Luleå Science Park. Syftet med 
verksamheten är att verka inspirerande 
eller kunskapshöjande men gör även 
att man fångar upp fler idébärare än via 
traditionell marknadsföring, enligt Johans 
erfarenhet. I samarbete med LTU Karriär 
görs en ansats att möta studenterna i deras 
egen miljö och finns därför tillgängliga för 
drop-in i LTU Karriärs lokaler en gång 
per vecka.  Man genomför klassrums-

besök, lunchföreläsningar, temakvällar, 
delaktighet i projektkurser samt ledning 
av projektkursen ”idéutvecklarna” (en 
kurs som syftar till att lära processen – ej 
ge stöd i kommersialisering av en idé).  
Man är även delaktiga eller initiativtagare 
till exempelvis ”Start-Up Luleå”.

Vid såväl kommunikation av verksam-
heten som vid möten med idébärare 
berättar Johan att de strävar efter att hålla 
en låg tröskel och att besök ska ske helt 
förutsättningslöst utan krav på att ta idén 
vidare. Detta tror han bidrar till att man 
vågar söka sig till LTU Affärsutveckling.  
Man går ut brett och anser att ju fler man 
möter dess bättre. Det gör inget om de 
gör många missar eftersom de vill fånga 
en bred publik.

Vad gäller genusperspektivet upplever 
Johan att deras aktiviteter ofta är mans-
dominerade, som till exempel Start-up 
Luleå och liknande initiativ. Han klurar 
tillsammans med övriga på hur detta kan 
motverkas då man har en grundtro om 
att det finns många idébärare som är tjejer 
men undrar om de inte lockas till dessa 
tillställningar på grund av att exempelvis 
föreläsarna oftast är män. De upplever 
även att det är svårt att få tag i kvinnor 
som föreläsare och att kvinnor i högre 
grad hoppar av uppdragen att föreläsa än 
vad män gör. 

Ingen uppföljning finns lättillgänglig 
över effekt eller resultat av besöken på 
LTU Affärsutveckking på grund av stora 
ändringar i verksamheten. Det pågår 
samtal kring uppföljning och i synnerhet 
mätning men exakt vad som ska mätas är 
dock inte klart. 

Johan beskriver att idéer han möter ofta 
förändrats efter ett tag och blivit till något 
annat. Detta gäller i synnerhet eventidéer. 

Sammanställning
av intervjuer



1515

Pär Johansson   
- LTU Affärsutveckling

Pär Johansson är Commercialization Manag-
er vid LTU Affärsutveckling. Genomföran-
det av den organisatoriska strukturförändrin-
gen, som innebär att LTU Affärsutveckling 
går från att vara ett eget bolag till ett bolag 
direkt under Luleå tekniska universitet, 
minskar byråkratin och öppnar fler möj-
ligheter för LTU Affärsutveckling att driva 
den typ av verksamhet man önskar med 
mindre hinder på vägen. Enligt Luleå tekni-
ska universitets nya innovationsstrategi, som 
är kopplad till organisationsförändringarna, 
kommer LTU Affärsutveckling att bedriva 
ungefär samma verksamhet som idag. Pär 
Johansson tror att stöd till utveckling av 
sociala innovationer ingår i Luleå tekniska 
universitets nya innovationsstrategi men att 
den verksamheten kan komma att delegeras 
till någon annan än LTU Affärsutveckling.

LTU Affärsutveckling är idag ett eget bolag 
som bedriver verksamhet i anslutning till 
Luleå tekniska universitet, med syfte att 
stödja spridningen av forskningsresultat till 
samhället på uppdrag av universitetet och 
regeringen. Detta sker genom att man vid 
LTU Affärsutveckling erbjuder stöd till alla 
forskare, anställda och studenter att kommer-
sialisera eller sprida resultaten via licensier-
ing eller start av ett företag. Internationellt 
kallas denna typ av verksamhet Office of 
Technology Commercialization (OTC). Vid 
LTU Affärsutveckling anställs rådgivare och 
erfarna anställda med olika bakgrund för 
att kunna erbjuda den assistans som behövs. 
Främst med kunskap inom affärsutveckling. 
Det är, enligt Pär, av större vikt att känna 
till processen och ha erfarenhet av affär-
sutveckling än stor kunskap inom ett visst 
område. Vid de tillfällen som LTU Affärsut-
vecklings egna affärsrådgivare inte innehar 
rätt kompetens hyrs externa konsulter in. 
Alternativt lotsar man idébäraren vidare till 
övriga aktörer i regionens innovationsfräm-
jande system och får på samma sätt besök av 

idébärare vilka uppsökt andra verksamheter 
men ”inte helt passat in” hos dessa. 

LTU Affärsutveckling tar vid efter genom-
förda ansökningar om forskningsanslag och 
eventuellt redan genomförd forskning. Det 
är i detta skede man kliver in och assisterar 
initieringsfasen av en kommersialisering-
sprocess innefattande rådgivning och veri-
fiering. Pär understryker att man inte utför 
detta åt dem som tar del av hjälpen utan att 
man coachar klienterna genom processen. 
LTU Affärsutveckling befinner sig efter idé-
stadiet med problemformulering och innan 
steget där en idé når ut på marknaden. Pär 
uttrycker att man gärna skulle finnas med 
vid ett än tidigare stadium och undersöka 
en idés kommersialiseringsbarhet eller möj-
lighet till patentansökan redan vid ansökn-
ingstillfället.

Verifieringen innebär att man undersöker 
de tekniska respektive marknadsmässiga 
krav som ställs på idén (exempelvis var 
konkurrens finns). I detta skede anlitas ofta 
externa experter. De vägar idén idag kan ta 
genom LTU Affärsutvecklings verksamhet 
är antingen mot en licens, entreprenörskap 
eller alternativet att man inte kommersialis-
erar idén utan fortsätter med sin forskning. 
Man kan då skydda idén och fortsätta forska 
och uppmuntras att under denna tid inleda 
samarbeten som kan vara av nytta när tiden 
är mogen att förverkliga idén. Väljer kunden 
att kommersialisera sin idé slussar LTU 
Affärsutveckling så småningom vidare till 
en för-inkubator och därpå inkubator. Här 
menar Pär att det finns en utvecklingspoten-
tial; de skulle kunna utföra själva verifiering-
sprocessen åt idébäraren, då denna troligtvis 
skulle leda till att fler idéer når hela vägen 
fram och inte ”dör med den ofrivillige 
entreprenören”.

De personer som besöker LTU Affärsut-
veckling är främst män med tekniska eller 

IT-relaterade idéer. Pär upplever själv att 
kvinnor och personer med utländsk bakgr-
und utgör en utmaning för LTU Affärsut-
veckling att attrahera. Utmaningen ligger 
enligt Pär både i att få dem att komma till 
LTU Affärsutveckling och i att utforma ett 
mer värdeskapande erbjudande för dessa 
grupper.

Det finns hos LTU Affärsutveckling statistik 
över hur många idéer som kommersialiser-
ats. Skalbarheten i idéerna har betydelse och 
då det kommer till finansieringen av idéerna 
och Pär menar att produktidéer tenderar att 
enklare få finansiering. 

Pär menar att man på LTU Affärsutveck-
ling erfarit tydliga mönster av de idéer som 
presenteras beroende på om idébäraren 
är man eller kvinna. Män har traditionellt 
produktidéer som kan kategoriseras som 
”kalla och hårda” medan man inom om-
rådena vård, hälsa och omsorg (”mjuka”) tar 
emot en större andel kvinnor. Dessa idéer 
kan klassas som tjänsteidéer i högre grad 
än produktidéer. Pär menar att verifiering-
sprocessen skiljer betydligt mellan de två. 
För produktidéer finns alternativ medan det 
för tjänsteidéer innebär att idébäraren nästan 
tvingas bli entreprenör för att idén ska kom-
mersialiseras. 

LTU Affärsutveckling initierade ett projekt 
med så kallade Kommersialiseringsambas-
sadörer. Detta initiativ är finansierat av Luleå 
tekniska universitet och innebär att repre-
sentanter för universitetets forskare anställs 
på 30% för att uppmuntra nyttiggörande av 
den forskning som bedrivs. Med hjälp av 
ambassadörerna har LTU Affärsutveckling 
ökat från 70 till 120 möten med potentiella 
idébärare. Pär tror att ambassadörerna har 
sänkt tröskeln för universitetets forskare att 
vända sig till LTU Affärsutveckling.
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Helena Karlberg (fd. Jönsson)   
- LTU Affärsutveckling

Helena Karlberg är projektledare och 
verksamhetsansvarig för området Design 
& Innovation vid LTU Affärsutveck-
ling. Hon är även grundare av nätverket 
Magma för kvinnor som vill inspirera 
och inspireras av varandra privat och 
professionellt. Helena menar att LTU 
Affärsutveckling genom att bilda en 
bro mellan universitet, näringsliv och 
offentlig sektor arbetar för regional 
utveckling. Helena berättar att hela 
LTU Affärsutveckling växer, bland annat 
inom området ”design och innovation” 
som hon ansvarar för samt på området 
”utbildning”.

Vid LTU Affärsutveckling, berättar 
Helena, jobbar man utifrån strategin att 
försöka få olika projekt att haka i varan-
dra för att skapa mening och synergief-
fekter. Dessutom jobbar man ofta nära 
forskningen som då lyfts in i projekten 
på ett eller annat vis. Man försöker även 
jobba i nätverk med andra regionala 
aktörer, exempelvis Handelskammaren, 
IUC, ALMI, ABI, Entreprenörscentrum, 
Krenova (Almi) samt Go-Business. Man 
har även samarbete med nationella 
organisationer såsom Stiftelsen Svensk 
Industridesign (SVID), Design Region 
Sweden, Sveriges Designers, Svensk 
Form och Svensk Destinationsutveck-
ling. Inom de olika områden som om-
fattas i LTU Affärsutvecklings verksam-
het finns flera projekt som involverar 
trion universitet, näringsliv och offentlig 
sektor. EU-projektet Designarena Nord 
är det största projektet inom området 
design och innovation, som Helena ans-
varar för, vilket omfattar 13 delprojekt. 
Ett exempel är projektet Design för hälsa 

som är ett samarbete mellan Designarena 
Nord och Innovationssluss Norr (det sen-
are drivs av Norrbottens läns landsting 
med finansiering från bland andra Almi 
och syftar till att stödja anställda och 
medborgare att utveckla nya produkter 
och tjänster inom vård och omsorg).

FUNC3 3 är ett ramverk för att skapa 
kreativa faciliterande workshops, framta-
gen ur forskning vid Luleå tekniska 
universitet. Under LTU Affärsutveck-
ling tar man sig an konsultuppdrag och 
sprider på så vis metoden till företag 
och kommuner. 

Innovationsfabriken är ett projekt som 
genomförs i form av en casetävling. 
Studentgrupper använder en metod för 
innovation framtagen inom forskning 
vid Luleå tekniska universitet som ap-
pliceras på verkliga case, som formuleras 
av etablerade företag. 

DesignTeam och Sommardesignkontoret 
är ytterligare projekt som fungerar på 
liknande vis och i liknande syfte som 
Innovationsfabriken. För båda gäller att 
projekten löper över en längre tid och 
ersättning erbjuds i form av lön för de 
deltagande studenterna. Båda projekten 
syftar till att öka studenternas önskan att 
stanna kvar i regionen efter sin exa-
men. Medverkan i DesignTeam innebär 
att studenterna under projektets gång 
startar egna företag med stöd av LTU 
Affärsutveckling. 

De är fler projekt bland dem som drivs 
av LTU Affärsutveckling som syftar till 
att uppmuntra fler studenter att bosätta 

sig permanent i regionen. I Dags att 
designa Norrbotten önskar man ”vända 
avflyttning till inflyttning” genom 
att orter och kommuner bygger upp 
sina varumärken och stolthet hos sina 
invånare. I Dags att designa Norrbotten 
deltar två personer från varje kommun, i 
de flesta fall kommunchef och näring-
slivschef.  

CSI (Collaboration Scene for Innovation) 
under Inno-X består i att dels skapa en 
fysisk miljö – en kreativ verkstad där 
företag kan hyra in sig för att samarbeta 
med studenter och forskare – och dels 
en icke-fysisk miljö i vilken resultat från 
forskning på andra vis kan nyttiggöras. 

Designpoolen skapades 2008 då det inte 
fanns en enda verksam industride-
signer i Norrbotten (såvitt man visste). 
I poolen ingår idag 14 kvinnor och 
män som verkar kommersiellt inom 
området design och till största del har 
sin aktiva verksamhet i Luleå. Dessa ska 
komplettera varandra när det kommer 
till kompetens och verksamhetsområde 
och erhåller under sin medverkan i 
poolen mentorskap, stöd till affärsut-
veckling, erbjudanden om uppdrag med 
mera. Poolen blir även en mötesplats för 
de medverkande för kontaktskapande, 
skapande av gemensamma aktiviteter 
som t.ex. föreläsningar och workshops 
samt samverkan på andra sätt. Design-
poolen blir därmed en kunskapsbank dit 
företagarna i regionen kan vända sig för 
att få hjälp att utveckla sina produkter 
och tjänster. Flera av Designpoolens 
deltagare har uppmärksammats genom 

Sammanställning
av intervjuer
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olika typer av designutmärkelser som 
Red Dot Design Award, Stora Design-
priset och Design S. 

Utvecklingsprogrammet Turistanläggnin-
gars form och funktion initieras i regel 
av den regionala turistorganisationen, 
med platsens entreprenörer och anläg-
gningsägare som målgrupp. Program-
met följer ett processinriktat upplägg. 
Det innebär att ny kunskap byggs i åtta 
steg, där entreprenörerna lär sig göra 
medvetna val anpassade till den egna 
anläggningen. Det handlar om att arbeta 
med form och funktion som utgång-
spunkt, där plats, ursprung och historik 
finns med som naturliga ingredienser. 
Gestaltningen tar avstamp i affärsidén 
och utgår från kundernas behov. Syftet 
med utvecklingsprogrammet är att höja 
entreprenörens kompetens och lyfta 
fram design och arkitektur som redskap 
för ökad konkurrenskraft, bättre affärer 
och tillväxt; en viktig pusselbit för att nå 
de utmanande fördubblingsmålen som 
pekas ut i Sveriges nationella strategi för 
besöksnäringen fram till år 2020.

Helena har hämtat inspiration till pro-
jekt såsom Dags att designa Norrbotten 
och Designpoolen från tidigare verksam-
heter där hon varit aktiv. De bygger på 
samma strategi som nätverket Magma 
som grundades av Helena som en plat-
tform för kvinnor som vill inspirera 
och inspireras av varandra privat och 
professionellt. Hur dessa verksamheter 
är uppbyggda, menar Helena är ”sociala 
innovationer i sig”. 

Utöver redan nämnda projekt verkar 
Helena även i ytterligare projekt. Hon 

är bland annat involverad i en förstudie 
om uppbyggnad av ett centrum för 
destinationsdesign samt i framtagandet 
av en bok om design kallad ”Design 
by Swedish Lapland”. Dessutom är hon 
involverad i en konferens i Kiruna om 
hur attraktiva och hållbara samhällen 
kan byggas. Hon arbetar även i Luleå 
tekniska universitets projekt Genus-
driven social innovation för att analy-
sera Magma som en social innovation 
utifrån aspekterna nya varor/tjänster, 
nya metoder, nya organisationer och nya 
samhällsstrukturer.

3. Fhttp://www.ltu.se/research/subjects/product- 
innovation/Metoder-och-verktyg/FUNC3-1.110716
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Sarah Gotthold   
– Arctic Business Incubator (ABI)

Sarah Gotthold är koordinator vid 
Arctic Business Incubator (ABI) som 
välkomnar entreprenörer och idébärare 
inom alla branscher. Kriterierna är att 
idén ska ha en export- och tillväxtpo-
tential.

Med andra ord att affärsidén är skalbar 
också på en internationell marknad och 
inte ett lokalt ”levebrödsföretag” eft-
ersom syftet med ABI är att stötta och 
utveckla företaget för att snabbare lyckas 
komma ut på marknaden och därmed 
skapa tillväxt i regionen. 

Man verkar inte enbart för tekniska 
lösningar utan så gott som alla branscher 
kan vara intressanta så länge kriterierna 
uppfylls. ABI erbjuder bred kompetens 
hos de anställda rådgivarna samt de 
anlitade konsulterna för att kunna an-
passa insatserna på bästa sätt till de olika 
företagen. Rådgivarna genomgår coach-
certifiering och arbetar med coachande 
rådgivning. Det är lika stor andel män 
som kvinnor bland de anställda. Så gott 
som alla anställda har egen erfarenhet 
av att driva företag, vilket tros öka deras 
förståelsen för innebörden av att driva 
eget företag. 

ABI ägs och finansieras av Norrlands-
fonden, Längmanska företagsfonden, 
LTU Holding, Luleå och Skellefteå 
kommun. En annan finansiär är ALMI 
inkubation som utgör en tredjedel av fi-
nansieringen via det inkubatorprogram 
som ABI är med i. Ägarna ger ägar-
direktiv till ABI:s styrelse som verkar 
för att utveckla och förverkliga dessa 
direktiv. Grunden för ABI är sprunget 
ur det identifierade behovet av kom-

mersialisering utav idéer med bas på 
Luleå tekniska universitet. 

Sarah beskriver den marknadsföring 
ABI bedriver som ”mindre offensiv”. 
Man har viss fysisk marknadsföring, 
som annons på Luleå tekniska univer-
sitets matrikel och fotokatalog samt 
några trycksaker att dela ut vid mäs-
sor osv. Främst verkar man genom att 
sprida kännedom om verksamheten till 
liknande verksamheter som exempelvis 
Almi, Entreprenörscentrum, Connect 
Norr, Venture Cup, LTU Affärsut-
veckling, Luleå Science Park, Luleå 
Näringsliv, InternetBay, IUC, Exjobb 
Luleå. Med dessa genomförs så kallade 
samverkansmöten som syftar till att öka 
kunskapen om varandra samt få reda på 
förändringar och vad som är på gång. 
Detta också för att kunna slussa företa-
gen vidare till passande hjälp.

Till ABI kommer idébärare med såväl 
tjänste- som produktidéer. Oftast 
handlar det om fysiska produkter men 
man har även idéer som handlar om 
”mindfulness” och liknande ickefysiska 
tjänster. Sarah berättar att man tar ett 
helhetsgrepp och erbjuder idébäraren 
hjälp i de flesta frågor, ger kompeten-
shöjande insatser under en lång tid, upp 
till tre år. Saknas kompetens hos ABI:s 
egna anställda tar man in externa kon-
sulter, t.ex. jurister och advokater. 

Sarah upplever att det är många män 
som uppsöker ABI och man har 
identifierat detta som ett område man 
gärna vill bredda och se fler kvinnor 
som kommer med idéer till ABI. Man 

har hört talas om att man nu vid Luleå 
tekniska universitet bedriver forskning 
kring social innovation samt känner 
sedan tidigare till forskning kring genus 
och är intresserade av ett besök i syfte 
att höja kompetensen inom området 
hos de anställda på ABI. Det finns statis-
tik över idébärare och deras idé vilket 
projektet gärna får ta del av. Idag är an-
delen kvinnor bland klienterna lika stor 
som andelen män. Som ”helhetspart-
ner” på ABI får idébäraren under stöd 
i samtliga vardagliga frågor man kan 
tänkas ha under tre-fem år. Idag finns 
24 aktiva företag under ABI:s paraply. 
Man erbjuder utbildning, rådgivning, 
skräddarsydda lösningar efter behoven 
hos entreprenören samt att man till 
självkostnadspris erbjuder kontor i ABI:s 
lokaler. Man erbjuder inga finansiella 
medel men däremot stöd och hjälp vid 
förhandlingar och var lämplig finansier-
ing kan sökas. 

Verksamheten spänner över ett stort 
geografiskt område vilket i sig innebär 
en utmaning. Det har av denna anledn-
ing inneburit att man bedriver vissa 
utbildningar, rådgivning och möten 
över videokonferens samt anordnar 
kick-offer där alla kan mötas lunch till 
lunch och få utbildningar samt utbyta 
erfarenheter med varandra på plats.

 

Sammanställning
av intervjuer
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Lisa Braafnäs  
– Venture Cup

Lisa Braafnäs är projektledare vid 
Venture Cup och ordförande i Rotaract 
Nyckeln.

Venture Cup är Sveriges ledande tävling 
för den som vill utveckla sin affärsidé 
till ett framgångsrikt affärskoncept och 
starta företag. Tävlingen startades 1998 
av McKinsey & Company och har se-
dan starten samlat över 13 000 affärsi-
déer av över 27 000 entreprenörer. Alla 
som tävlar i Venture Cup får feedback 
vilket ger input från okända – ett steg 
i verifiering utav en idé, samt ta del av 
expertis från jury (om bidraget ej sållats 
bort i ett tidigare urval som görs av en 
screeningjury) samt att man kan få ta del 
av juryns nätverk och/eller utöka sitt 
eget nätverk med de medlemmar som 
finns i juryn.

Tävlingen genomförs två gånger per år 
med anledning att Venture Cup ska vara 
tillgänglig, bland annat för studenter då 
tävlingen följer terminsindelningarna 
vid landets högskolor och universitet. 
I Norrland är idag andelen bidrag från 
allmänheten störst och man ser även 
att dessa bidrag är de som oftast vinner. 
Detta skiljer sig åt mellan de fyra re-
gionerna i vilka Venture Cup är indelad. 
Lisa upplever att studenter och forskare 
har svårt att hitta tid samt att de sällan 
har en önskan om att deras idé ska bli 
en affärsidé. Dessutom är synligheten 
Venture Cup idag har mot forskare 
alltför liten, menar Lisa.

Venture Cup märker av skillnader i de 
bidrag som kommer in och anpassar 
även tävlingen för en bredare bidrags-
bas. Tidigare har man inom tävlingen 

upplevt att det är ”unga män i ko-
stym” som tävlar. Innovationshöjd har 
premierats och historiskt har därmed 
produkter vunnit över tjänster. Idag 
utvecklas tävlingen. Den breddas genom 
att man omstrukturerat de tävling-
sområden som marknadsförs samt 
har man nyligen upprättat samarbete 
med tävlingen Creative Business Cup, 
med säte i Danmark, i syfte att bredda 
antalet affärsidéer samt locka bidrag från 
branscher som historiskt sett inte använt 
sig av tävlingen. Man har även infört 
feedbackskrivare vilka har som uppgift 
att genomföra grovsållning tillsammans 
med den lokala tävlingsansvarige samt 
skriva feedback på bidrag som ej tar 
sig vidare. Dessa feedbackskrivare har 
mindre erfarenhet än juryn. 

I Venture Cups Professionella Nätverk 
ingår olika grupper som på olika sätt 
hjälper till i verksamheten. Juryn är den 
grupp som läser igenom, bedömer och 
skriver feedback på de bästa bidragen. 
Dessa personer är även de som i slutet 
av varje tävling utser vinnarna på ett 
jurymöte. Juryn anses ha en djup kun-
skap om entreprenörskap, affärsidéer, 
affärsutveckling mm. Feedbackgivare 
är personer som, precis som juryn, läser 
och skriver feedback på bidrag. Dock 
bedömer de inte bidragen på samma 
sätt som juryn, utan skriver feedback på 
de bidrag som inte gått vidare till juryn. 
Feedbackgivarna anses ha grundare 
kunskaper inom meriterande områden. 
Handledare finns eller rekryteras när 
deltagare ansöker om handledning 
inom ett specifikt område. Partners 

är de som finansierar tävlingen. Ju-
ryn består av individer vilka anses ha 
djupare kunskaper än feedbackskrivare 
på olika tävlingsområden eller entre-
prenörskap/affärsutveckling etc. De tre 
förstnämnda grupperna rekryteras av 
tävlingsansvarig/projektledare på lokal 
nivå. Regionchef ansvarar över part-
ners. I Sverige finns fem styrelser inom 
Venture Cup, en styrelse i varje region, 
samt styrelsen för Stiftelsen Venture Cup 
Sverige. I varje styrelse ingår partners 
och på regional nivå även regionchef. 

Som i varje tävling finns det kriterier 
för att få vara med och tävla. Det finns 
obligatoriska delar i alla tre tävlingsmo-
ment. Har ett bidrag inte uppfyllt alla 
kriterier kan bidraget inte gå vidare till 
juryn, men får ändå feedback från feed-
backgivare. Etablerade företag får inte 
vara med och tävla och det finns regler 
för hur mycket en produkt får ha sålts 
eller hur omfattande externt ägarkapi-
tal som får ha tagits in. Det är ett brett 
spann på idéer som kommer in till Ven-
ture Cup. Vissa har kommit relativt långt 
i sin utvecklingsprocess, medan andra 
idéer endast är på idéstadiet. För att en 
idé ska ha chans att vinna måste den 
få höga betyg inom fyra områden: idé, 
team, tillväxtpotential och trovärdighet. 
Lisa upplever att ”om idén ej är unik 
har den inte chans att vinna”.

Lisa menar att finansiärerna till tävlin-
gen i hög grad påverkar Venture Cups 
verksamhet och därmed även vilka 
bidrag som får utrymme och uppmärk-
samhet inom tävlingen. Finansiärer och 
partners är exempelvis Tillväxtverket, 
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Sammanställning
av intervjuer
VINNOVA, Energimyndigheten, SEB, 
Ljungbergsfonden, McKinsey & Co.

Finansiärerna påverkar tävlingens mål, 
vilka ibland kan vara mycket konkreta. 
Ett exempel som lyfts fram vid intervju-
tillfället är antalet energibidrag som 
förväntas i årets upplaga av tävlingen. 
Här önskar Energimyndigheten att Ven-
ture Cup verkar för att exempelvis 100 
tävlingsbidrag ska röra energi. Ett annat 
exempel är att VINNOVA önskar att 
andelen kvinnor bland idébärarna inom 
området ”tillväxt” ska öka till 40%.

Venture Cup ger feedback till samtliga 
bidrag och i denna feedback inklud-
eras tips på var idébäraren skulle kunna 
vända sig om Venture Cup anser att 
deras idé inte passar in i tävlingens 
kriterier. Ofta hänvisar man vidare till 
Almi, EntreprenörCentrum och LTU 
Affärsutveckling.  Man tipsar även om 
hemsidan ”verksamt.se”. Lisa upplever 
att de ofta hänvisar idéer vidare till LTU 
Affärsutveckling men att det omvända 
sällan sker.

Utöver feedback erhåller tävlande en 
guide som är lättillgänglig för alla in-
tresserade och rekommenderad tävlande. 
Man verkar för att upprätta en alumn-
databas som dock ännu inte är klar. Lisa 
tror att det finns god statistik över de 
bidrag som tävlat inklusive uppföljning 
av aktuell status på de tävlande bidragen.

Hur Venture Cup marknadsför sig skiljer 
lite från ort till ort. Man besöker exem-
pelvis lärosäten, deltar på eller arrang-
erar evenemang och mingel, genomför 
marknadsföring i sociala medier och på 
webben samt via samarbeten (så som 
slussverksamhet) med inkubatorer och 
liknande organisationer som alla tillhör 

innovationssystemet.

Inom Venture Cup anser Lisa att 
begreppet social innovation florerar. I 
hennes mening är det i kort ”vad som 
kan förbättra för människan”. Socialt 
entreprenörskap upplevs som ”inne” 
just nu; en trend. Många tävlar i tävling-
skategorin ”människa och samhälle”. 
Denna kategori har länge varit stor men 
är idag än större (trenden). Under denna 
kategori finns underrubriken ”socialt 
entreprenörskap”.
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Analys 
av social innovation  
vid Luleå tekniska universitet

I denna del presenteras en analys i form 
av slutsatser eller nya frågeställningar 
av resultaten från intervjuer med in-
novationsstödjande aktörer vid Luleå 
tekniska universitet och kartläggningen 
av sociala innovationer från universite-
tets studenter och forskare. Analysen 
presenteras i form av ett antal punkter 
som sammanfattar de mest relevanta 
aspekterna.

n Social innovation som en uppåtgående 
trend 

- Allt fler exempel på vad som kan klas-
sas som sociala innovationer förekom-
mer i exempelvis projektkurser och 
tävlingar (Venture Cup, case-lösning 
med företag etc.)

- Det samtalas allt mer om begreppet 
social innovation på olika plan; inom 
operativ verksamhetsnivå såväl som 
strategisk. 

- Social innovation utpekas som ett rel-
evant område inom flera olika verksam-
heter på olika nivåer:

Luleå tekniska universitet (Innovation-
skontor, LTU Affärsutveckling, Som 
forskningsområde)

Venture Cup (Socialt entreprenörskap 
som tävlingskategori) 

n Är universitetet dåligt anpassat till att 
främja social innovation?

- Dålig anpassning av existerande for-
mer för innovationsstöd? Är den hjälp 
och de metoder som finns lämpade för 
sociala innovationer eller riskerar dessa 
att kvävas i sin linda alternativt inte nå 
hela vägen fram på grund av bristande 
kompetens/rutiner/anpassning? 

- Oklart vem som inom universitetet 
ska ansvara för det strategiska område 
som heter ”social innovation” under 
den strategiska funktionen ”innovation-
skontoret” vid Luleå tekniska univer-
sitet. Även oklart hur man operativt ska 
verka inom området. 

- Har man främjat en grogrund för 
sociala innovationer (medvetet eller 
omedvetet) genom de nya mötesplatser 
som skapats (InnoX, CSI, Vetenskapen-
shus, konferenser, centrumbildningar, 
mingel-evenemang och seminarier)?

- Man upplåter tillstånd att bedriva stu-
dentinitiativ på universitetsområdet men 
inte marknadsföring varken externt 
eller internt annat än affischering eller 
informationsbord.

- Studentinitiativ slussas ofta till studen-
torganisationer, LTU Karriär eller LTU 
Affärsutveckling.

- Finansiering: råder bristande stöd för 
forskningsfinansiering om social in-
novation vilket bidrar till att potentiell 
utveckling av området hämmas? Är det 
svårt att finna medel (hur ser innova-
tionens omfattning och karaktär ut?)

- Kan en förändring på utformning 
av ansökningar eller formulering av 
forskningsfrågan leda till ökad kommer-
sialisering?

n Öppenhet från Luleå tekniska 
universitet och andra verksamheter i 
innovationssystemet att diskutera med 
kunniga på området social innovation 
men verkar hamna längst ned på prior-
itetslistan. Varför?

- För att det är svårt att greppa/begripa? 
Man vet vad men inte hur?

n Kommerslialiseringsbenägenhet kan 
vara beroende av ämnes/verksamhet-
sområde 

- Beror det på området i sig eller den 
kultur som råder?

- Beror det på valet att organisera sig 
och verksamheten kring en idé och kan 
man i så fall lära från ett område till ett 
annat?

- Beror det på att man har olika bakgr-
und inom forskningsområdet? (bakgr-
und i näringsliv då det gäller forskning 
inom data, exempelvis?)

n  Liten synlighet för sociala innova-
tioner?

- Saknas ”nyhetsvärdet”?

- Saknas ”innovationshöjd”? Dvs passar 
det inte in i mallen för vad som anses 
vara en innovation? Eller värderas tekni-
ska innovationer högre? Värderas snabb 
expansion och tillväxt högre?

- Svårt att greppa vad som är en ”social 
innovation”?

- Räknas sociala innovationer inte som 
”riktiga” innovationer?

- Spelar avsändaren roll för nyhetsvär-
det? Tex kön, bransch, sektor (privat, 
offentlig, akademisk, ideell). 

- Om avsändaren är politiskt eller re-
ligiöst bunden eller på andra vis strider 
mot de interna policys som råder – hur 
påverkar detta villigheten att synliggöra 
innovationen? 

- Om Luleå tekniska universitet gärna 
vill lyfta fram särskilda samarbeten man 
har i syfte att profilera sig– hur påverkar 
då detta valet av innovation att upp-
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märksamma? 

n Svårt att finna exempel på sociala in-
novationer i de organisationer/samman-
hang där de intervjuade är verksamma 

- Stämmer hypotesen att man troligen 
inte skulle finna dessa via de verksam-
heter som finns inom Luleå tekniska 
universitets innovationssystem? Det vill 
säga fel källa?

- Ofullständig analys av erhållna data för 
att kunna besvara ovanstående?

n Svårt att finna exempel även i andra 
källor. 

- Fel källor?

- Ofullständig analys av erhållna data? 

n Öppenhet och önskan av vidare kun-
skap inom området social innovation 
bland verksamheterna i innovations-
systemet. 

- Önskar återkoppling med resultat från 
denna kartläggning

- Önskar ta del av kartläggning av socia-
la innovationer i samlad form 

n Kommunikation och alternativ till 
kommersialiseringsformer – finns möj-
ligheten? 

- Namnbyten på verksamheter – kan 
detta på något vis bidra till spridning av 
kunskap om sociala innovationer?

- Finns möjligheten till att föra fram 
fler exempel på sociala innovationer på 
Luleå tekniska universitets webb?

- Eftersom det finns fler studenter än 
forskare vid Luleå tekniska universitet: 
skulle ökad kunskap hos studenterna 
bidra till att näringsliv och industri 

snabbare kan suga åt sig/verka inom 

området/ha ökad kunskap och se po-

tential i området?

- Som man frågar får man svar: Kom-

municerar man i termer av social in-

novation eller repellerar man idébärare 

på dagens form för kommunikation från 

verksamheterna? Vet idébäraren själv att 

de bär på en ”social innovation” och att 

denna kan vara en ”affärsidé” – eller ser 

man det som ett ”projekt”? 

n Den sociala innovationens karaktär 

- Blir vi otåliga? Är tempot i vilket en 

social innovation utvecklas för långsamt?

- Är innovationerna för komplexa för 

att mäkta med? Behöver man involvera 

för många och det blir omständligt?

n Luleå tekniska universitet (LTU Af-

färsutveckling, EIO, Peter Törlind med 

flera) verkar ha exempel på arbetssätt 

som kan beskrivas som sociala innova-

tioner i sig (dess uppbyggnad och sätt 

att verka)

n Bör man beräkna det ekonomiska 

värdet av sociala innovationer eller bör 

man undvika att allt ska mätas i kronor 

och ören? Bör innovationers ”mjukare 

värden” uppvärderas?

n Tar de sociala innovationerna andra 

vägar genom de befintliga systemen el-

ler tar de helt andra vägar?

Analys 
av social innovation  
vid Luleå tekniska universitet
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I denna bilaga listas identifierade sociala innovationer som utvecklats av Luleå tekniska universitets 
forskare, anställda och studenter. I vilken utsträckning och bemärkelse dessa utgör sociala innovationer 
behöver dock utredas närmare, så listan ska ses som en första indikator på vilka typer av innovationer med 
socialt innehåll som uppstått ur Luleå tekniska universitets miljö. 

Bilaga 1 
Sociala innovationer   
vid Luleå tekniska universitet

 DO Taxi  Kommunikationssystem inom taxibranschen 
 Hemsida med intressant fakta - 300 000 besökare 

3E-flow 3eflow har utvecklat ett system som tillvaratar den energiförlust  
 som normalt sker i vattenledningar som också erbjuder en större  
 komfort genom att man inte behöver vänta på varmvattnet i  
 kranen och dessutom educerar legionella bakterier.

(Absilion) - numera Med Absilions programvara kan ett nätverk övervakas och  
Netround Solutions utsättas för olika typer av tester. 

Absolutstudent Bloogg av studenter för målgrupp en potentiella studenter

Actegra Vi kan det här med positionering, mätning och övervakning och  
 vi vet hur man bäst utnyttjar dagens teknik för att spara och tjäna  
 pengar. Actegra erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster  
 inom flertalet områden och besitter gedigna kunskaper inom  
 mobila system, mobil kommunikation och mätdatainsamling

Adela Innovation AB Taltidningsmottagare. 

AMT Solutions AMT have products with FAA and EASA STCs for a large   
 number of aircrafts. Our medical interiors support air ambulance  
 operations ranging from Basic Life Support (BLS) to Advanced  
 Cardiovascular Life Support (ACLS/ALS). 

Arjeploe Systems AB Arjepole system har utvecklat en ny typ av stolpar för mitt- och  
 vägräcken som ökar framkomlighet och minskar skadorna vid  
 olyckor.

Behaviosec BehavioSec products identify the user while working on a  
 computer, logging in to a web service or tapping away on a  
 phone.

Big Steve, Knights of the North AB YouTube-sensation, underhållnming. 

BioCool BioCool stimulerar blodcirkulationen och rengör effektivt  
 fötterna och mjukar upp förhårdnader.

Index Braille Blindskrivare
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Bilaga 1 
Sociala innovationer   
vid Luleå tekniska universitet

Book-P Parkering 

Bothnia Invent AB FrontPoint Pod™ (Personal Online Desk) ger dig möjligheten  
 att möta dina kunder där dina kunder är. Genom FrontPoint  
 Pods™ kan du expediera dina kunder med bland annat nyckel-  
 och biljettutlämning, dokumentutlämning, kortbetalning,  
 behörighetskontroller och kommunikation i realtid på distans  
 från din ordinarie kundtjänst eller reception.

Cellfab Armering av betong

Citykoll.se Hemsida, guidning

Cykelakut Resytaurera cykel i utbyte mot donationer till välgörande  
 ändamål. 

Design by Norberg, ÖL Webb, grafiskformgivning, produktdesign/utveckling

Eco tech holding, Metasphere Produkten framställs av råvaran wolframkarbid som omformas  
 och därmed kan användas till ytskickt inom många områden,  
 en produkt som innebär en helt ny basindustri i Norr.

EFFnet (Efficient Networkning) The program provides new research based solutions to improve  
 resource efficiency and to accelerate development of new fiber  
 based products and process concepts

Eistek     

E-parkera Via eParkera.se betalar du parkeringsbiljetten med appen i din  
 iPhone, Android mobil eller direkt på nätet.

Esecure eSecure är ett tjänsteföretag som specialiserat sig på att utveckla  
 och effektivisera sökning av saknade objekt.

F-flow Technologys PX Flow Technology helps customers improve the performance  
 and profitability of their manufacturing operations and processes  
 with solutions enriched by in-depth application expertise and a  
 finely meshed customer service and spare parts network.

Fika mot Polio Välgörenhetsprojekt; fika i utbyte mot donationer och 
 information om sjukdommen Polio och sjukdomsbearbetningen  
 som görs.

Green Pocket, Design by Fryberg Kläddesign, grafisk formgivning, produktutveckling

HeMi AB Hemtjänst för strokedrabbade. Rehab i vardagen. 
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iDipity Virituellt nätverk, “café-forum”

iGW (IRoad) Intelligenta vägmarkeringar 

InternetBay Affärsnätverk, IT

IT Norrbotten IT och nätverkslösningar

Kyab KYAB erbjuder kompletta mätsystemlösningar i realtid 

Likolo Produkter för barn och gamla (främst) för en behaglig vardag.  
 Lift-pillowo ch safelseep är två av produkterna. 

Marratech Marratech 

Medirob Robotik för vården

Meva Innovation Bioenergi 

MFC Konsulttjänster

Musikhjälpen Ej Luleå tekniska universitet-anknutet - “virituell plånbok” på  
 universitetet - Luleå tekniska universitet vann utmaning med  
 andra skolor 

Mystudentstore Handelsplats på nätet där studenter är huvudmålgrupp. 

Netix – Pizza.nu Beställa pizza på nätet

Netrounds Solution Netrounds erbjuder marknadens första molnbaserade system för  
 att testa, felsöka och övervaka IP-nät. Till skillnad från  
 traditionella lösningar kräver Netrounds inga dyra investeringar  
 i hårdvara och omfattande installationer utan erbjuds som en 
 moln- och hyrtjänst till kunder över hela världen.

Northern Mining  Företag inom gruvindustrin 

OnBoard Festival Endagsfestival för skate-boarders/snowboarders

Operax / Xarepo Soft-ware 

Oricane AB Algoritmer för datakommunikation

Parnes Labs    

Performance in Cold Performance in Cold har en metod för att studera individuell  
 känslighet för kyla baserad på forskning och därmed ge förslag  
 till förebyggande åtgärder, samt utformning och utvärdering av  
 nya produkter som verktyg, utrustning, kläder etc.
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Bilaga 1 
Sociala innovationer   
vid Luleå tekniska universitet

Pitebros.com    

Presto Marine Lifts Liftar för marina fordon.

Påskmiddag Initiativ av individer vid Luleå tekniska universitet – erbjöd   
 påskmiddag till mindre privilegierade. 

RailPark Skidpark på campus Luleå tekniska universitet

Road eye Sensor använd i trafik för “smart vägmärkning” 

Rubico AB Konsultverksamhet inom digital signalbehandling. 

Running for Change Löparlopp i välgörande ändamål. 

Satmission Mobila satellitlösningar

Snowpower Lagrad kyla. 

Sockmate Produkt; håller ihop sockar i tvättmaskin/tumlare/tork. 

Sopdesign     

Staella Produkt; dricksglas

Stefansundin.com    

Styr hemmet(app) App för att styra hemmet på distans. 

Swap for Change Klädbytarevenemang

SwedishSoundDesign    

Swedroofs AB Konstruktionslösnignar, tak

Tabcontroller App som styr appar 

Tannak Produkten används till djurspårning och heter Herdview.

Taxijakt Finna/boka taxi via webben .

Tentaplugg.nu Hemsida för att dela med sig av studiematerial/gamla rapporter/ 
 tentor

Wood Of Sweden  Design i trä

Vänsterhänt sax Vänsterhänt sax

ünik Skidglasögon
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Bilaga 2
Intervjufrågor

I denna bilaga presenteras de intervju-
frågor som använts för att kartlägga 
Luleå tekniska universitets innovations-
främjande organisationers förhålln-
ingssätt till social innovation.

Kärnverksamhet: Inom vilka ramar 
verkar man och på uppdrag av vem? Vad 
kan man erbjuda assistans med? 

Strategiska mål och satsningar?

1. Beskriv kärnverksamheten som 
bedrivs och nyckelfunktioner verksam-
heten har. (Uppdragsbeskrivning)

2. Ge exempel på hur man utför denna 
verksamhet. 

3. Vilken är den huvudsakliga målgrup-
pen?

4. Har man genomfört några ändringar 
i verksamheten sedan start? Av vilken 
anledning och på vilket sätt?

5. Har man för avsikt att genomföra 
förändringar av verksamhet eller struk-
tur framöver? Av vilken anledning och 
hur?
Hur fångar man upp innovatörer/tren-
der/idéer?

6. På vad baseras de strategiska målen? 
(Omvärldsbevakning. Uppdrags-
beskrivning etc) 
Hur och vad kommunicerar aktören?
Mot vilken målgrupp?
På vilket sätt? (Vad beskriver man som 
idé eller innovation?)
(genusmedvetenhet)
Anammas småskalighet? Pengar eller 
nytta. 
Antal som kan han nytta.
Potential att tjäna på den. 
Värdera genom samhällsvärde?
Vilken typ av innovationer brukar dyka 
upp?

7. På vilket sätt finner gäster sin väg till 
verksamheten? Marknadsför man sig 
och i så  fall i vilka kanaler och på vilket 
sätt? 

8. Beskriv den typiska ”gästen” och dess 
innovation/behov av assistans. 

9. På vilket sätt skulle du beskriva den 
typ av 

10. Hur stor andel av de ”projekt” som 
inkommer fullförs? (tex kommersialis-
eras) Vad är anledningen till att de inte 
genomförs?
Vilken kompetens och vilka nätverk 
besitter aktörerna?

11. Beskriv medarbetarna. Vad besitter 
de för kompetens och vad har nyrekry-
teringar baserats på? 
Kännedom om sociala innovationer?

12. Är du bekant med begreppet ”social 
innovation”?

13. Har verksamheten för avsikt att 
verka mot innovatörer inom detta 
område? 
Kännedom om kringliggande/liknande 
funktioner?
Kommer det inom personer med idéer 
man ej kan hjälpa till med? Slussverk-
samhet?

14. Händer det att man inte kan assistera 
en gäst? Beskriv anledning och åtgärd.

15. Har ni kännedom om liknande 
verksamheter eller funktioner och var 
dessa verkar?

16. Sker någon typ av slussverksamhet? 
Det vill säga, uppmanas gäster som inte 
kunnat assisteras att vända sig till någon 
annan verksamhet? Vilka?
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