
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Innovationskontor till universitetet 
 
Luleå tekniska universitet (LTU) är ett av fyra universitet som får ekonomiska förutsättningar  
att inrätta ett innovationskontor. Det bekräftas av näringsminister Annie Lööf i ett inlägg  
i tidningen Svenska Dagbladet. Det innebär att LTU kan förstärka sitt innovationssystem  
och redan väl utvecklade forskningssamarbete med svenska företag, inte minst i Norrbotten. 

 
- Det är mycket glädjande för vi har ju redan ”mycket verkstad” vid LTU och nu får vi ett 

innovationskontor som kommer att gynna det arbetet, säger Johan Sterte rektor vid Luleå  

tekniska universitet.  

 

Det är inför den kommande forskningspropositionen, som presenteras i mitten av oktober,  

som näringsministern vill slå ett slag för ett stärkt innovationsklimat i landet. En ingrediens i  

det är att upprätta innovationskontor på platser där det inte redan finns, bl. a vid Luleå tekniska 

universitet. 20 miljoner kronor per år kommer att satsas av regeringen på nya innovationskontor, 

vilket kommer LTU till del.  

 

Luleå tekniska universitet är det akademiska lärosäte som har högst andel forskning i landet som 

finansieras av näringslivet. Forskningen är en del av den positiva utveckling som råder för regionens 

näringsliv, med den drivkraft som nya gruvor och etableringen av Facebooks serverhallar innebär. 

Under årens lopp har LTU utvecklat ett innovationssystem som är till fördel för nationella och 

regionala företag. LTU har därigenom profilerat sig som det ”nyttiga universitetet”. I det systemet 

ingår mångårigt samarbete med näringslivet, inte minst företag som t ex LKAB, SSAB och Boliden. 

Förutom företag är även universitetets centrumbildningar, samarbete med Aurorum Business 

Incubator (ABI) och inte minst Centek, viktiga delar av Innovationssystemet. Centek ägs av LTU:s 

holdingbolag och har ett uttalat innovationsuppdrag där ett nytt innovationskontor är välkommet.  

 

- Genom att vi får möjlighet att etablera ett Innovationskontor till Luleå tekniska universitet räknar jag 

med att vi kan växla upp våra aktiviteter för att leda LTU:s forskning till nya innovationer och 

kommersialiserbara produkter i befintliga och helt nya företag, säger LTU:s rektor Johan Sterte. 

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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