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Peak Innovation är en samarbetspartner för forskare, affärsutvecklare och företag
som vill bedriva verksamhet i regionen Åre, Krokom, Östersund. Genom ett nära
samarbete med Mittuniversitetet och regionens näringsliv kan Peak Innovation
bland annat erbjuda kvalificerad rådgivning i affärs- och produktutveckling, mäkla
kontakter med centrala aktörer, undersöka möjligheterna till externt utvecklingskapital samt medverkar till att finansiera forskning och förstudier.
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Ett starkt partnerskap med universitetet, näringslivet, kommunerna och idrotten är basen
i regionens framtidssatsning på turism, sport och friluftsliv. Peak Innovation har under sitt
första verksamhetsår fokuserat på samverkan och mobilisering för att bygga en solid plattform. Nu fortsätter arbetet med att skapa tillväxt inom Peak-branscherna och förstärka
regionens internationella lyskraft.
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Peak Innovations första verksamhetsår har
präglats av samverkan och mobilisering.
Vi tar nu tillvara på våra styrkor som finns
i regionen och bygger samarbete i ett brett
partnerskap. Ett partnerskap med fyra kulturer (4HeliX) bestående av näringslivet,
universitetet, kommunerna och idrotten,
som ska möjliggöra visionen för 2016:
Regionen är den europeiskt ledande miljön för forskning och affärsutveckling
inom turism, sport och friluftsliv.
naTIONENS förtroende

Nu har vi en stark och växande gemensam
plattform för företagen i de branscher som
har koppling till turism, sport och friluftsliv. Vi har en medveten satsning från
Mittuniversitetet på forskningsmiljöer
och utbildningar med denna inriktning.
Vi har en idrottsrörelse som är i framkant
när det gäller att skapa förutsättningar för
världseliten. Och vi har också tre kommuner – Åre, Krokom och Östersund –
samt Landstinget i Jämtlands län som ser
sin självklara roll i byggandet av nya och
starka plattformar för samarbete.
Därför är vi en av tolv utsedda regioner
i Sverige som, genom Vinnovas satsning VINNVÄXT, erhållit delfinansiering
i åtta år i syfte att bygga ett internationellt

konkurrenskraftigt
innovationssystem/
kluster kring våra starka förutsättningar
inom turism, sport och friluftsliv. Det görs
för att skapa tillväxt i såväl regionen som
nationen Sverige. Det är hedrande, men
också förpliktigande att vi fått detta nationella förtroende.
Peak Innovation ska ta tillvara på och
samordna den mänskliga utvecklingskraften som finns hos de cirka 1500 små- och
medelstora Peak-företag som behöver stöd
i ambitionen att växa. Det måste ske såväl
i samverkan med forskningsmiljöer som i
den egna affärsutvecklingen.
Våra mål:
» Skapa tillväxt i nya och befintliga
företag
» Etablera nya företag och verksamheter
» Skapa fler kommersiellt intressanta
forskningsresultat
» Attrahera investeringar
» Förstärka regionens varumärke och
konkurrenskraft

Jens Nilsson
Styrelseordförande

Lasse Lindqvist
VD/Processledare

regional mobilisering

Mid Sweden Science Park AB
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kommer efter 12–15 år. En annan lärdom
är att den viktigaste framgångsfaktorn för
att lyckas bygga ett konkurrenskraftigt
kluster är tillit. Därför har vi fokuserat
på detta under det första året genom att
mobilisera de olika aktörerna. Den brett
sammansatta styrelsen och den drygt fyrtio personer starka Samhandlingsgruppen,
med landshövding Britt Bohlin som ordförande, är viktiga funktioner i klustret.
Regionens erkända vana av samverkan har
underlättat vårt arbete med Peak Innovation. Ett glädjande bevis på detta är att
Jämtlands läns landsting under året har
beslutat att gå in som delägare och finansiär av verksamheten.
Vi vill med beundran och glädje tacka
för det engagemang som så många inom
partnerskapet och verksamheten visat upp
under detta första verksamhetsår.

Internationell forskning kring byggande av innovationssystem/
kluster visar att de riktigt
stora effekterna vanligen

Foto: Lennart Jonasson

Ett innovationssystem består av ett nätverk av organisationer,
människor och spelregler inom vilket kunskap skapas och
sprids. Innovationssystem är också en effektiv metodik för att
genom satsningar på forskning och affärsutveckling stimulera
förnyelse, vilket i sin tur leder till en hållbar ekonomisk tillväxt
och utveckling av samhället.

Regional samverkan
skapar tillväxt

Foto: Pål Dufva

Peak Innovation är regionen Åre, Krokom, Östersunds
framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv och
ska stimulera forskning och affärsutveckling inom dessa
områden. Visionen är att regionen år 2016 ska vara
den europeiskt ledande miljön för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv. Målsättningen är att skapa tillväxt i nya och befintliga företag,
skapa fler kommersiellt intressanta forskningsresultat,
attrahera investeringar samt förstärka regionens varumärke och konkurrenskraft.
Peak Innovation är ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och idrottsrörelsen. Aktörerna är näringslivet genom Peak Business & Sports
AB, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Mittuniversitetet, Östersunds-, Krokom- och Åre kommun
samt Jämtlands läns landsting. Verksamheten Peak
Innovation drivs av ett gemensamt bolag –
Mid Sweden Science Park AB.
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TeSt- och forskningslabb

Nationellt
Vintersportcentrum

i världsklass

Utvecklar framtidens
sportprodukter med eliten
som källa

Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i Östersund
har snabbt blivit en mötesplats för elitaktiva vinteridrottare,
forskare och företag. Här går idrottsforskningen hand i hand
med utvecklingen av framtidens sportprodukter.

Ny tävlingsdräkt

På Guldlabbet, som det kommit att kallas,
testas och tränar regelbundet de svenska
landslagen i längdskidåkning, alpint och
skidskytte liksom landslagen i freestyle och
skridsko. Utrustningen används även för
forskning och tester med inriktning mot
fysisk aktivitet och hälsa. Vid Nationellt

Vintersportcentrum sker också en omfattande utveckling av teknisk sportutrustning. Bland annat har Craft i samarbete
med Nationellt Vintersportcentrum och
Svenska Skidlandslaget tagit fram en ny
tävlingsdräkt i ett muskelassisterande material. Sture Espwall, forskningshandläggare vid Nationellt Vintersportcentrum,
ser mycket positivt på samarbetet:
– Vi har väldigt många aktiva idrottare
och faciliteterna håller sådan hög nivå att
företag ser ett stort värde i att vara här. Vi
har ett stadigt ökande samarbete med företag som vill utveckla sina sportprodukter.
Nationellt Vintersportcentrum är också
ett av två olympiska testcentra kopplat till
Sveriges Olympiska Kommitté.

Foto: Tommy Andersson

”Det skapar en otrolig
möjlighet för mig som
elitidrottare!”
Emil Jönsson, elitåkare i sprint

CATRINE MARCHALL
Produkt- och designchef på CRAFT

MATEJ SUPEJ
Docent universitetet i Ljubljana

Hans-Christer Holmberg
Forsknings- och utvecklingschef, NVC

– Charlotte Kalla är en av fyra längdskidåkningsstjärnor som har arbetat med CRAFT i utvecklingen av världens snabbaste skidplagg. Vid Nationellt
Vintersportcentrum har de tillsammans med
produktutvecklare och ingenjörer finjusterat dräkten
och optimerat dess prestanda. Genom dessa tester
kunde vi konstruera en unik dräkt med helt nya
skärningar och fantastisk ergonomi.

– De unika labbresurserna och forskarkompetensen
nära idrotten gör valet av Mittuniversitetet lätt för
mig som gästforskare. Min forskning vid Nationellt Vintersportcentrum går ut på att utveckla
mät- och analysmetoder för alpin skidåkning och
längdskidåkning med avancerad GPS-teknik. Här är
tillgången på försökspersoner med hög prestationsnivå väldigt värdefull.

– När det gäller forskning och utveckling kring
”smala skidor” är vi bäst i världen. Det finns inget
bättre centra och internationella ledare och forskare
kommer ofta hit för att studera konceptet. Här
huserar också Skiduniversitetet, liksom delar av
Svenska skidförbundet som testar vallor, strukturer
och temperaturer i det välutrustade skidlaboratoriet
i källaren.
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Foto: SOK

mycket goda tillgången på elitidrottare vid
Mittuniversitetet utgör en unik bas och
kunskapskälla för Vintersportcentrums
forskning och produktutveckling. Totalt
finns i Östersund cirka 100 senioraktiva
längdåkare, alpina åkare och skidskyttar på
nationell- och internationell nivå, varav ett
drygt 20-tal på landslagsnivå.

Foto: SOK

Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i Östersund är en internationellt erkänd forskningsmiljö med inriktning på vinteridrott. Här görs fysiologiska
och biomekaniska tester och mätningar för
att optimera prestationsförmågan. Studier
och analyser av rörelseformer är en specialitet vid institutionen där även internationellt ledande forskare och företag är
verksamma. Under 2010 kommer Nationellt Vintersportcentrum att vara främst
i världen vad gäller forskning med inriktning på längdskidor avseende publicerade
vetenskapliga originalartiklar.
Nationellt Vintersportcentrum har blivit en mötesplats för forskare, studenter,
elitskidåkare och produktutvecklare. Den

HELENA JONSSON
Världsmästare och World Cup-segrare i
skidskytte

Charlotte Kalla
Olympisk guldmedaljör i längdåkning,
OS i Vancouver 2010

– Det är perfekt att ha Nationellt Vintersportcentrum med all dess kompetens
här. Där får man svettas på rullbandet och
i gymmet både under tester och brutala
träningspass. Och jag har bara gott att
säga om Mittuniversitetet, jag har blivit
positivt bemött och fått väldigt bra hjälp
och förutsättningar att klara mina studier
trots att jag är ute och reser så mycket.

– Det har varit kanonbra med Nationellt
Vintersportcentrum under den kritiska
period när snön lyst med sin frånvaro. Det
är en stor trygghet att veta att jag får till
hårda träningspass inne på bandet. Det
har också varit intressant att ha möjlighet
att åka OS-banorna på bandet. Vi var i
Vancouver i våras och nu har jag kunnat
åka banorna om och om igen.

Nationellt Vintersportcentrum (NVC)
har under perioden bemannat projektet, inledningsvis med en sportteknologtjänst om 100 %, för att under
hösten 2009 förstärka med ytterligare
en 0.5 tjänst. En viktig start under
hösten 2008 var etableringen av ett
prototyplaboratorium i anslutning
till övriga labb vid NVC. Labbet är
utrustat för olika typer av arbeten och
är ett komplement till andra resurser i
form av bland annat friformsmaskiner,
som finns vid universitetet. Tillkomsten
av labbet har inneburit att verksamheten fått en fysisk samlingsplats på
Campus och därigenom också utvecklats till att bli en naturlig mötesplats
för forskare, tekniker, elitaktiva och
tränare/ledare. Då labbet placerats i
anslutning till Svenska Skidförbundets
hemvist för längdåkningskommitténs material och vallateam, har ett
naturligt samarbete utvecklats och
därigenom har ett antal gemensamma
projekt initierats. NVCs samarbete
med Sveriges Olympiska Kommitté
(SOK) har också inneburit att ett
flertal utvecklingsprojekt, utifrån SOKs
agenda, har förlagts till NVC. Detta
samarbete har resulterat i cirka tjugofem gemensamma utvecklingsprojekt
och produktidéer som realiserats eller
är under utveckling. Samarbeten som
rönt internationell uppmärksamhet
under året är till exempel utvecklingsprojekt med Lundhags (ny typ av
skridsko) och CRAFT (nya tävlingsdräkter för längdskidlandslaget).
Idén att använda eliten som källa har
under första året överträffat våra högt
ställda förväntningar och modellen kommer att testas än mer under
2010–2011.
Sture Espwall

Har du en idé du vill testa?
Kontakta Sture Espwall,
0706-57 50 23,
sture.espwall@miun.se
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sportstech
Med outdoorbranschen som
bas utvecklas framtidens
sportprodukter
Sportstech utgör en unik miljö för
den ingenjörsvetenskapliga grenen
inom Sportteknologi. Verksamheten
bedrivs inom ett av universitetets
fokusområden och har stark tonvikt på
forskning och utbildning inom sport
och outdoor. Gruppens kompetens
utgör basen för utbildningsprogram,
såväl på ingenjörs- som masternivå.
Kopplingen mot tillverkande företag
och nyttjare av utrustning är mycket
betydelsefull för såväl forskningen
som för utbildningarna.
Sportstech representerades med
egen utställningsmonter vid ISPOmässan 1-4 februari 2009 i München. Mässan är världens största
med inriktning på sport och outdoor.
Fem forskare samt 18 studenter från
Sportstechprogrammet i årskurs 2 och
3 samt masterstudenter deltog. Intresset för verksamheten, såväl utbildning
som forskning, var stort. Medsponsor
för arrangemanget var SOG (Scandinavian Outdoor Group). Resultatet
av satsningen är ett antal uppdrag
och samarbeten med flera företag och
organisationer.
Ett flertal projekt har genomförts på
masternivå där fyra skarpa insatser
riktade mot Klättermusens framtida
satsningar har gjorts. Ett flertal prototyper inom Klättermusens högprofilprodukter har utvecklats. Många av de
lösningar som presenterats är nu under övervägande till realisering inom
produktfloran. Till detta kan läggas
de examensarbeten som gjorts inom
ingenjörsprogrammet Sportstech i
samarbete med bland annat. Haglöfs,
Klättermusen, Hilleberg, Halti, Head,
Primus, Skiselector, Everest/Stadium.
Totalt har cirka 200 arbetsveckor lagts
inom arbetet.
Mikael Bäckström

Intresserad av produktutveckling? Kontakta
Mikael Bäckström,
070-54 00 674,
mikael.backstrom@miun.se
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Innovativ Forskning
för industrin
Samspelet mellan människa och teknik är ett centralt
forskningsområde inom sportteknologi. Vid Sportstech på
Mittuniversitetet i Östersund pågår en kvalificerad produktoch processutveckling av sport- och friluftsutrustning.
Ingenjörsutbildningen och forskningen vid
Sportstech är styrd mot produktutveckling
och design inom sport-, outdoor- och
upplevelseindustrin. Vid Sportstech finns
avancerade verktyg för att bedöma funktionaliteten på redan färdiga produkter
och kunskap för att förbättra och utveckla
nya, innovativa produkter. Här finns en

unik verkstad med bland annat en friformmaskin som ger näst intill obegränsade
möjligheter till prototypframtagning.
– Vi har två grundpelare vi vilar på
– studenternas brinnande intresse för
outdoor och sport och att vår forskning
ska passa för industrin, berättar Mikael
Bäckström, universitetslektor och forskare
inom verksamheten.
ambitiös forskningsmiljö

Examensarbeten och forskningsprojekt
vid Sportstech sker i nära samarbete med
regionens många outdoorföretag, men
även med nationella och internationella
företag som Haglöfs, Primus och Halti i
Finland. Önskemålet är att ytterligare utveckla samarbetet med näringslivet, förklarar Mikael Bäckström:
– Sportstech är en ung men mycket
ambitiös forskningsmiljö. Vi är duktiga
på teknologi men behöver bli ännu bättre
på att kommersialisera och dra till oss
företag och investerare, inte minst
från utlandet.
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Peak
Experiences
Tjänsteutveckling inom
besöksnäringen

Besökare i Åre som tilldelas GPS-mottagare för att delta i Peak Experiences.

Foto: Anneli Åsén, ÖP

Med besökaren som
kunskapskälla
ETOUR är en av de främsta forskningsmiljöerna i Europa med
inriktning mot turism. Genom ETOUR har företag, myndigheter
och utbildningar en unik möjlighet att få tillgång till forskningsbaserad kunskap med besökaren som kunskapskälla.
Med över 20 forskare, varav tre professorer, och fortsatt expansion på gång befäster
ETOUR sin position under det kommande
året. ETOUR är integrerat i Mittuniversitetet, med ett grundanslag från universitetet
och betydande extern finansiering i olika
projekt. ETOUR är en av de centrumbildningar kring vilka universitetet nu profilerar sin forskning. Institutet är idag en i
högsta grad internationell arbetsplats, inte
minst genom internationella nätverk. En
viktig del i verksamheten är kontinuerlig
dialog och samverkan med rese- och turistindustrin. Genom ETOUR har företag
och myndigheter en unik möjlighet att få
tillgång till forskningsresultat. Nyligen har
även en satsning på kommersialisering av
forskningsresultat dragit igång.
Forskningen inom ETOUR är centrerad runt tre teman; destinationsutveckling, natur- och kulturresurser för turism
samt turismen i upplevelseekonomin.
Destinationsutveckling bildar kunskap
om hur man gör platser och regioner till
attraktiva och väl fungerande besöksmål.
Här ryms forskning om bland annat organisation, produktions- och innovationssystem samt säsongsproblematik.
Friluftsliv i förändring är ett nationellt
forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket under sex år. Forskare från

sju lärosäten runt om i landet samverkar
under ETOURs ledning utifrån utgångspunkten att kunskapen om utövandet av
friluftsliv ser annorlunda ut idag än vad det
gjorde för några decennier sedan. Andra
projekt inom området natur- och kulturresurser för turism handlar om turism i
skyddade områden och entreprenörskap i
naturmiljöer, för att nämna några.
evenemang som drivkraft

Hallmark Event Innovation, finansierat
av Vinnova, är det färskaste projektet
på temat om upplevelseekonomi och ett
samarbete mellan ETOUR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt
universitetet i Calgary. Det finns ett behov hos Luftfartsverket att jämna ut reseströmmarna till vissa flygplatser och hos
Åreföretagarna att stärka den tidiga vintersäsongen. Frågan som ställdes var om det
går att använda evenemang som drivkraft
för detta. Gemensamt arbetar företag och
forskare med att utveckla en modell för
storskalig evenemangsutveckling och en
organisationsform som säkerställer kontinuerlig innovation kring ett jultema i
Åre. Andra projekt på upplevelsetemat är
projekten C-BIT (Customer-based Innovation in Tourism) och Peak Experiences
(se spalt intill).

Kunddriven tjänsteinnovation är ett
stort framtida FoU-område som håller
på att byggas upp inom Mittuniversitetet vid Campus Östersund. Forskningsområdet har redan börjat genom
ett metodutvecklingsprojekt - Peak
Experiences - som har pågått sedan
hösten 2007. Turismforskningsinstitutet
ETOUR är projektledare och samarbetar med ämnena psykologi och
kvalitetsteknik inom forskningen. Området har växt fram i en dialog mellan
forskningsmiljöerna och nyckelaktörer
i Åre som Åreföretagarna, Skistar och
Holiday Club samt Biathlon 2008
Östersund.
Det finns ett behov inom turistnäringen av djupare kunskap om
kundernas rörelsemönster, önskemål
och upplevelser. Kunden kan i större
utsträckning vara en källa till förnyelse och fungera som en kreativ
utvecklingskraft. Under 2009 har två
studier genomförts inom ramen för
projektet; Åre Vinter samt Storsjöyran
2009. Båda studierna designades
i ett samarbete med i första hand
ledningen för Skistar Åre respektive
ledningsgruppen för Storsjöyran. En
rad förbättringsområden identifierades i båda sammanhangen. I Åre
handlade det mycket om svårigheter
att sprida information till besökarna
de dagar då delar av skidsystemet,
av väder eller av en teknisk anledning
inte fungerar, samt det faktum att
destinationens miljöarbete inte uppfattas av besökarna. I anslutning till Yran
konstaterades en rad förbättringsområden kopplade till campingområdet,
samt svårigheterna att hitta rätt i
evenemanget inne på festivalområdet.
Maria Lexhagen

Har du idéer kring utveckling av framtidens turism?
Kontakta Maria Lexhagen,
063-19 58 39,
maria.lexhagen@etour.se
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öppen dörr
Stöd och resurser till nya
och banbrytande idéer
Ett fyrtiotal idéer har fångats in under
perioden. Dessa har värderats i förhållande till ett antal kriterier som formulerats för att nå uppsatta mål inom
ramen för Peak Innovation. Ett tjugotal
idéer har då fallit bort och ett tiotal
har övergått till förstudier/aktiviteter
som nu har avslutats eller är i slutfas.
Resultaten bedöms som lovande.
Förstudierna övergår nu i projektfas
med inriktning mot att bygga upp en
varaktig organisation för såväl kommersialisering av forskningsresultat
som forskningsanknytning av affärs-/
produktutveckling. Om det arbetet ska
ske i särskilda bolag eller ingå i en
Science Park diskuteras för närvarande med målsättningen att ha en
lösning klar under våren 2010.
Under 2010 startas riktade insatser
med fokus på att locka FOU-inriktade
företag till regionen. Förutsättningarna
för att det ska lyckas är goda då det
under perioden har skett ett genombrott för kunskapsdriven näringsutveckling och en stark ökning av kommersialiseringsbehovet från forskare.
Några av de förstudier/projekt
som pågår är hållbarhetsredovisning
– utveckling av system anpassade
till Peak-företagen, Idrottskassan - en
företagssatsning för återvinning av
material och samtidigt finansiering av
idrotten, SweTour – omställning och
kompetensutveckling inom turismsektorn, kommersialisering av forskningsoch affärsutvecklingsresultat, U23
– breddat underlag för elitsatsningar
inom skididrotten, effektivare kompetensförsörjningen för etablerande
FOU-företag, Elmotorisering – VTC
och Peak Innovation i samarbete med
ambitionen att utveckla en elmotordriven snöskoter för export.
Kjell-Ove Wiklund

SATSNING PÅ HÅLLBARHET MÖJLIGGÖR
75 nya arbetstillfällen
Ett nytt kompetenscenter för hållbarhet ska hjälpa små och
medelstora företag, bland annat inom turism, sport och friluftsliv,
att stärka sin konkurrenskraft och fatta hållbara produktbeslut.
I Östersund genomförs just nu en regional
satsning för att etablera ett kompetenscenter för hållbarhet. Satsningen har initierats
av företaget Coresource i samverkan med
Arbetsförmedlingen Jämtland, Länsstyrelsen, Siemens PLM Software, Peak Innovation och ledande hållbarhetsforskning
från Mittuniversitetet, Blekinge Tekniska
Högskola och Luleå Tekniska Universitet.
Enligt Coresource vd Ulf Bergvall, är ambitionen att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.
– Vi planerar för att anställa 75 personer före årsskiftet. Takten i anställningarna avgörs av hur efterfrågan ser ut hos
de kunder vi bearbetar. Baserat på den information vi har idag ser det positivt ut,
förklarar Ulf Bergvall.
komplexa krav

Har du en banbrytande idé?
Kontakta
Kjell-Ove Wiklund
070-511 63 75,
kjell-ove.wiklund@
peakinnovation.se
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Konsumenters medvetenhet och krav på
produkters hållbarhetspåverkan ökar. Frågor kring bland annat kemiskt innehåll,
energiförbrukning eller barnarbete blir allt
vanligare. I takt med att internationella
hållbarhetskrav också höjs, ökar trycket på
företagen att förändra sina processer och
sin materialhantering, för att minimera

negativ påverkan på social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Men området är stort
och kraven komplexa. Kunskap behövs för
att företagen ska kunna utnyttja hållbarhet som en konkurrensfördel. Kompetenscentret gör kunskapen tillgänglig.
– Det här blir en konkurrensfördel för
Peak-företagen, inom turism, sport och
friluftsliv, för att bli framgångsrika på nya
internationella marknader, konstaterar
Lasse Lindqvist, vd för Peak Innovation.
Många företag kommer att behöva
bredda och fördjupa sin information
kopplad till sina produkter - oavsett om
det handlar om varor eller tjänster. De som
nu deltar i praktiken är alla rekryterade ur
regionens historia inom bland annat telekommunikation och omvärldsbevakning.
– Det är inte omöjligt att regionala
företag kommer att anställa dessa personer före oss, det är attraktiv kompetens
det handlar om och efterfrågan ser ut att
kunna bli stor, säger Ulf Bergvall avslutningsvis.
Kompetenspraktiken påbörjades i december 2009 och de första deltagarna examineras andra kvartalet 2010.

V E R K S AMHE T S B E R ÄT T E L S E
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ÖKAD LÖNSAMHET
MED BÄTTRE PISTER
Ny teknik från Bracke Systems i Åres pistmaskiner,
hjälper Skistar att skapa vinterns drömåk.
Tidigare var det pistmaskinföraren som
bestämde hur snön skulle hanteras, men
sedan förra vintern sker allt med större systematik och bättre planering. Det innebär
både ökad lönsamhet, högre säkerhet samt
bättre pister.
– Det system som nu finns installerat
i elva pistmaskiner är ett perfekt verktyg
för planering och dessutom säkrar systemets rapporteringsrutin att planerade åtgärder verkligen blir gjorda, säger Anders
Aspholm, driftchef vid Skistar Åre.
automatisk rapportering

Tekniken har länge använts i skogsmaskiner men har nu utvecklats till att passa en
hel flotta av fordon i de alpina pisterna.
Systemet består av mjukvaran PisteGIS
från Bracke Systems AB i Östersund, en
GPS, ett modem samt en robust displaydator i pistmaskinerna som kommunicerar
med en server på pistchefens kontor. Programmet är ett verktyg för arbetsplanering,
och praktiskt utförande samt med automatisk rapportering i realtid. Till exempel får
föraren upp en signal på sin skärm när han

närmar sig ett område som behöver extra
insatser. Maskinerna är också utrustade
med snödjupsmätning så att snökanoner
kan sättas in på de platser som behöver
mer snö, men framför allt - inte producera
mer snö där det redan finns tillräckligt och
därigenom undvika att förbruka energi i
onödan. Sammantaget är det nya systemet
ett bra exempel på hur kvalitet kan höjas
med ökad lönsamhet i samma moment
tack vare goda idéer och produktutveckling byggd på befintlig teknik.
– Som en konsekvens av en lyckosam
produktutveckling finns just nu affärsmöjligheter som om de går lås kommer att
betyda nyanställning av några personer,
kommenterar Mats Holgén, vd för Bracke
Systems.
Peak Innovation har bidragit med support i ansökningsprocessen till Vinnovas program Forska & Väx, stöd i delprojektet Snödjupsmätning samt kontakter
med universitetslektor Åke Malmberg vid
Mittuniversitetet i Östersund, institutionen för informationsteknologi och medier.

Utvecklingsfinansiering
Finansieringslösningar för
utvecklingsprojekt
Det finns ett uttalat behov av stöd,
från såväl företag och forskare som
centrumbildningar på universiteten, i
arbetet med att finansiera långsiktigt
syftande utvecklingsinitiativ. För att
nå uppsatta mål måste fokus ligga på
kärnverksamheten i utvecklingsarbetet, idag går stora resurser åt till att
söka extern finansiering och att sköta
projektadministration.
Funktionen utvecklingsfinansiering ska genom information och
kunskap minimera arbetet vid själva
ansökningsförfarandet och kring den
projektadministration som krävs. Detta
görs genom att medverka vid aktiviteter där företag inom Peak-branscherna
deltar, samt med uppföljande möten
där mer konkret handledning och
rådgivning ges.
Intresset för stöd i arbetet med
utvecklingsfinansiering har varit stort
hos aktörerna i innovationssystemet.
Under 2009 har utvecklingsfinansiering genomfört mer än 30 träffar med
företag och forskare. Därutöver har vi
deltagit på ett stort antal konferenser,
träffar och seminarier som har genomförts i länet eller nationellt. Arbetet
intensifieras under 2010 och stor vikt
kommer att läggas vid transnationella
och internationella samarbetsmöjligheter kring utvecklingsfinansiering.
Lisa Fröbel

Behov av utvecklings
finansiering?
Kontakta Lisa Fröbel,
070-336 02 22,
lisa@serus.se
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Arena Åre

företag lär export

Åres miljöstrategi upprättades i samverkan med Åreföretagarna och Åre
kommun och är en viktig komponent
i Åres framtidsvision, Vision 2020.
Cirka 300 personer deltog i processarbetet och innehållet presenterade
under EUs ministermöte i Åre 2009.
Vidare har Vision 2020 kompletterats med ett särskilt insatsområde
kallat Attraktiv livsmiljö. Peak Innovation har huvudansvaret för det här
området och det viktigaste operativa
målet inom Attraktiv livsmiljö är att
locka 1000 studenter till Åre.
Ett antal seminarier har genomförts
under perioden, med de lokala företagarna som målgrupp. Environment
planning; Det lyckade eventet; Sociala
medier och Lean services är ämnen
som avhandlats. Utöver kunskapsöverföringen var syftet att med seminarierna att etablera Peak Innovation i det
lokala näringslivet. Peak Innovation
stod som värd för Åredagen, den
årliga företagardagen i Åre. SKARP
utbildningen, som Peak Innovation har
varit med och initierat, ansvarade för
delar av programmet.
Under året har nya statistikmodeller tagits fram tillsammans med
turistforskningsinstitutet ETOUR. Syftet
med modellerna är att kunna beskriva
tillväxten på en turistdestination.
Arbetet med att skapa ett alpint
testcentra i Åres nationalarena har
inletts. Kärnan i testcentrat är en
skidmätningsmaskin som kan redovisa
bland annat tryck, friktion, vibration i
olika delar av skidåkarens utrustning
kombinerat med rörelsestudier. Anna
Karin Lundmark har engagerats som
praktiskt ansvarig för testcentrat.

Foto: Stefan Linnerhag

nu byggs den alpina
REALTESTARENAn i ÅRE
Åre är en alpin skidort i världsklass med stor attraktionskraft på
investerare, företag, sponsorer och arbetskraft. I anslutning till
Sveriges Alpina Nationalarena anläggs nu en realtestarena för
att driva på produktutvecklingen inom de alpina grenarna.
I Åredalen föddes den svenska fjällturismen när järnvägen drogs fram i slutet
av 1800-talet. I dag är Åre den ledande
vinterturistorten i norra Europa och har
även en snabbt växande sommarturism. I
ett svenskt perspektiv är Åre en av de allra
främsta tillväxtkommunerna med många
företagsetableringar och en stor inflyttning av människor.
ETT IDEALISKT OMRÅDE

– Regionen är ett kreativt centrum för företagare som vill utvecklas och en viktig
nod, inte minst för de många outdoorföretag som etablerat sig här. Åre fungerar
också som ett varumärke och dörröppnare
för företagen, säger Janne Andersson, näringslivschef i Åre kommun.
Som testarena för outdoorprodukter är

området idealiskt. I anslutning till Sveriges
Alpina Nationalarena, som byggdes till Alpina VM 2007, anläggs nu Realtestarena
Åre i samarbete med Mittuniversitet i Östersund. Realtestarenan kombinerar det
senaste av forskningsrön med utövarnas
praktiska erfarenheter.
Vid centrat kommer den senaste tekniken inom bland annat rörelseanalys,
tryck- och friktionsmätning att finnas,
liksom höghastighetskameror för att filma
tävlingsåk och på så sätt analysera åkarens
teknik i detalj.
Syftet är att skapa en miljö som gynnar produktutvecklingen inom de alpina
grenarna, liksom att erbjuda en unik möjlighet för elitåkare och träningsgrupper att
effektivisera sin träning. Arenan planeras
att tas i bruk under 2011.

Jan Andersson

120 personer på föreläsning OM Lean

Idéer och förslag för
regionens framtid?
Kontakta Jan Andersson,
070-601 28 97,
jan.andersson@are.se
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Lean är ett förhållningssätt och en filosofi som ursprungligen kommer från Toyota.
På en föreläsning i Åre i december med drygt 120 personer, i arrangemang av
bland annat Peak Innovation, berättade Dag Lotsander om hur Lean Services kan
förbättra effektiviteten och därmed lönsamheten i mindre företag. Dag Lotsander
har en unik insikt i originalet efter många års erfarenhet av ledande befattningar
inom Toyota. Det första seminariet lockade ett stort antal företag, bland annat Åre
Chokladfabrik och STF. Mer information på www.exmdl.se.

En exportsatsning kräver stora resurser och
specifik kompetens. Uppdragsutbildningen Exportcoach, skräddarsydd för outdoorbranschen, togs fram i samarbete med
Scandinavian Outdoor Group och Mittuniversitetet i Östersund. Under ledning
av en coach med lång branscherfarenhet
av exportfrågor fick deltagarna arbeta med
de olika steg som krävs för att genomföra
en exportsatsning. Utgångspunkten var
den egna verksamheten.
– Vi har fått en jättemöjlighet att spetsa
vår kompetens ytterligare, säger Sara Wänseth, exportchef på Woolpower.

Kommersialisering av
forskningsresultat

Här tar Sara Wänseth, marknads- och
exportchef på Woolpower och vd Adam
Brånby emot priset ”Export Hermes” ur
HKH kronprinsessan Victorias hand.

Seminarium inför satsning på export
Den 3-4 dec 2009 arrangerade Peak Innovation i samarbete med Scandinavian
Outdoor Group och Business Incubator ett exportseminarium riktat till sport- och
outdoorföretag som satsar på en internationell marknad. En rad namnkunniga
föreläsare fanns på plats, bland annat Martin Kössler, ISPOs Skandinaviska representant och tidigare exportchef på Gore och Haglöfs, Göran Andersson, exportansvarig för Fiskars Outdoor samt Bo Hilleberg, Hilleberg the Tentmaker.
Ämnen som avhandlades var bland annat framgångsrik förhandlingsteknik,
försäljnings- och distributionsalternativ samt exportmognad och förberedelser. De
två seminariedagarna lockade ett tjugotal företag från regionen såväl som nationellt. Intresset för seminariet har varit stort och under 2010 planeras ytterligare
seminariedagar.

Peak Innovation Award 2009
Peak Innovation Award delas ut till en affärsutvecklare och/eller forskare som på ett
förtjänstfullt sätt bidrar till att regionen
Åre, Krokom, Östersund år 2016 är den
europeiskt ledande miljön för affärsutveckling och forskning inom turism, sport
och friluftsliv. 2009 års vinnare blev Bo
Hilleberg med motiveringen:
Bo Hilleberg har under hela sin yrkesverksamma karriär med stort engagemang
bidragit till affärs- och produktutveckling
inom outdoorbranschen bland annat som
styrelseordförande i Klättermusen, Woolpower och Scandinavian Outdoor Group.
Han har även varit ordförande i Jämtland
Härjedalen Turism och är numera styrelseledamot i Svenska Ekoturismföreningen.
Genom sitt engagemang inom turism
och företagande har Bo Hilleberg medverkat till att sätta Jämtland på kartan som en

arena
östersund

Foto: Björn Leijon

Alpin realtestarena för
affärsutvecklare och forskare

V E R K S AMHE T S B E R ÄT T E L S E

välkänd outdoor-region i Europa.
Övriga nominerade var Vision 2011/
2020-gruppen i Åre samt Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet i
Östersund.

Arena Östersund ska etablera sig som
en internationell mötesplats tillsammans med Arena Åre. Det sker genom
att bland annat stärka labb- och testmiljöerna inom Mittuniversitetet, öka
regionens kompetens kring hållbarhet
och internationella affärer samt att
skapa ökad samhandling mellan aktörerna i regionens innovationssystem.
Under perioden har två seminarier
kring hållbar utveckling och socialt
ansvarstagande genomförts samt
en minimässa där Nationellt Vintersportcentrum, ETOUR och Sportstech
presenterade sin forskning. Målgruppen var 20 företag från Scandinavian
Outdoor Group och syftet var att
skapa en mötesplats mellan företagen
och forskningsmiljöerna.
Tillsammans med jämtländska
friluftsföretag och deras skandinaviska
återförsäljare har regionens komparativa fördelar inom produktutveckling
och forskning presenterats där några
av outdoorföretagen inom Inkubatorn
fick visa sina nya produkter. Även ett
seminarium med inriktning på export
och internationell förhandling har
genomförts. Drygt 25 företag medverkade, varav två från södra Sverige.
I syfte att stärka Mittuniversitetets
labb- och testmiljöer samt att kommersialisera forskningsresultat har
bland annat fem nyhetsgranskningar
avseende materialrätt genomförts,
vidare har diskussioner förts med
Awapatent kring patentfrågor, liksom
möten med Jegrelius Forskningscentra
kring miljöanpassad produktutveckling. Inventering av forskningsidéer
fortgår och handlingsplaner upprättas
för de som ligger närmast kommersialiseringsfas.
Tomas Ekström

Förslag på nya mötesplatser?
Kontakta Tomas Ekström,
070-564 55 04,
tomas.ekstrom@
peakinnovation.se
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Ett innovationssystem tar form
Processledningens arbete har under den första verksamhetsperioden präglats av mobilisering och
organisatorisk uppbyggnad. Stor kraft har lagts vid att förankra processen Peak Innovation hos
företag, forskare och beslutsfattare. Nu ligger fokus på verksamheten, med kommersialisering av
forskningsresultat och internationalisering som de viktigaste insatsområdena.

12

ling inom turism, sport och friluftsliv,
fortsätter nu Mittuniversitetet att etablera
universitetsutbildningar i samarbete med
bland annat Campus Åre. Ny utbildning
hösten 2009 är Outdoor Adventure Management med 32 studenter.

Samhandling
– en framgångfaktor

komparativa fördelar

Under hösten 2009 har strategin varit att
fördjupa den regionala förankringen parallellt med arbetet med internationalisering,
bland annat genom förberedelser inför
ISPO München i februari 2010, världens
största sport- och outdoormässa. En bruttolista med regionens komparativa fördelar
vad gäller turism, sport och friluftsliv har
tagits fram och den tidigare genomförda
omvärldsanalysen har uppdaterats. Materialet sammanställdes i en broschyr kallad
The Peak Region som fanns klar lagom
till ISPO München. Peak Innovation har
även haft i uppdrag att utreda, huruvida
destinationslösningen i Östersund har behov av ett större näringslivsengagemang/
ägande.
Peak Innovation befinner sig nu i en intensiv fas. Ett innovationssystem håller på
att ta form med arenor för långsiktig företagsutveckling och FoU. Ett viktig arbete
framöver blir att tydligare kommunicera
verksamhetens erbjudanden gentemot
kunderna, det vill säga affärsutvecklare
och forskare.

Samhandlingsgruppen för Peak Innovation – ett strategiskt samverkansnätverk där regionens centrala
aktörer medverkar. Gruppens främsta uppgift är spridning och påverkan i projektet samt samordning
av olika intressenter och aktörer i innovationssystemet. Ordförande är landshövding Britt Bohlin.
Under våren 2009 arbetade processledningen med att utse Samhandlingsgruppen för Peak Innovation. Samhandlingsgruppen utgör en strategiskt mycket viktig
del av innovationssystemet. Erfarenheter
från andra innovationssystem/kluster har
visat att en regional mobilisering är en förutsättning för att skapa ett effektivt innovationssystem. Det handlar om att påverka kultur och attityder, att bygga tillit och
socialt kapital och att ta vara på synergier
och systematiskt bygga in lärande. Samspelet mellan företag, forskare, offentliga
aktörer och idrotten, det vi kallar 4Helix,
är av avgörande betydelse för att nå framgång i ett internationellt perspektiv.
Samhandlingsgruppens huvudsakliga
uppgift är spridning och påverkan i projektet samt samordning och nätverkande

mellan olika aktörer och intressenter inom
innovationssystemet. Vidare ska gruppen
bidra till att regionen agerar gemensamt
och att de övergripande strategierna drar
åt samma håll.
Vid Samhandlingsgruppens första möte
i augusti 2009 deltog drygt trettio personer och under de följande mötena har det
tillkommit cirka tio ledamöter. Gruppen
består för närvarande av drygt fyrtio personer och ordförande är landshövding Britt
Bohlin. Allt eftersom verksamheten i Peak
Innovation utvecklas kommer gruppen att
utökas med fler aktörer/organisationer.
Gruppen träffas 4-6 ggr/år, och har under
2009 haft tre möten. Utöver dessa möten
är det budgeterat för fyra nationella samt
två internationella studieresor under perioden fram till och med november 2011.

Foto: Tina Stafrén/fotograftina.se

inspirera och engagera

Under verksamhetsperioden har processledningen genomfört 115 presentationer
av projektet för intressenter såväl regionalt

som nationellt, därutöver har cirka 150
ytterligare presentationer för enskilda och
olika grupperingar genomförts av övriga
delprojektledare. Exempel på dessa presentationer är Riksidrottsmötet i Visby
den 15-17 maj 2009, Åre-dagen den 15
maj 2009 och Skarp-utbildningens examination i Åre den 2 juni 2009.
Den 8 juni 2009 genomfördes en sommarträff på Residenset med landshövding
Britt Bohlin som värd. Träffen var välbesökt med cirka 120 personer ifrån näringsliv, universitetet, idrottsrörelsen och
offentlig förvaltning. Andra exempel är en
inspirationsföreläsning i Söderhamn inför regional mobilisering i Gävleborgs län
den 22 september 2009 samt information
till Landstingsstyrelsen den 30 september
2009. Sammanfattningsvis har Peak Innovation under verksamhetsperioden engagerat cirka 170 företag/organisationer och
cirka 40 forskare/akademiker, finansierat
alternativt delfinansierat cirka 20 st publikationer samt driver eller har genomfört
cirka 70 st aktiviteter.
Vidare har Peak Innovation finansierat
en laboratorieingenjör anställd hos Nationellt Vintersportcentrum med ansvar för
uppbyggnaden av Peak Innovation Lab
och produktutveckling med eliten som
källa. Genom Peak Innovations tidigare
roll som initierare av det ettåriga träningsprogrammet SKARP Åre, produktutveck-

Foto: Denny Calvo

Peak Innovation har under perioden bemannats genom upphandling av externa
tjänster. Verksamhetsansvariga och stödfunktioner var på plats i april 2009. Under
tiden har ett omfattande planerings- och
organisationsarbete pågått. De forskningsbaserade delprojekten har inte omfattats
av detta utan där har verksamheten pågått
sedan hösten 2008.
Den 1 oktober 2008 blev Lars Lindqvist
ny vd/processledare och därefter bemannades övriga funktioner. En ledningsgrupp
är etablerad, som består av respektive verksamhetsansvarig. Ytterligare aktörer adderas kontinuerligt till verksamheten och en
ny, viktig aktör är Jämtlands läns landsting
som är delägare i Peak Innovation sedan 1
januari 2010.
Processledningens arbete har bland annat resulterat i skapandet av företagens/
fackens/idrottens plattform i satsningen,
Peak Business & Sports AB, bestående av
ett 50-tal direkta ägare/partners och ett
1000-tal indirekta ägare/partners. Andra
exempel är tillsättandet av en Samhandlingsgrupp och samlokalisering i nya kontorslokaler med MIUN Innovation, Business Incubator, Connect Norr och VTC.

Ordförande för Samhandlingsgruppen,
landshövding Britt Bohlin.
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Peak Innovation
– ett partnerskap för regionens framtid
Den 13 april 2007 undertecknades regionens unika avtal om att ingå partnerskap för den långsiktiga satsningen Peak
Innovation. Parterna är Mittuniversitetet,
Jämtland-Härjedalens
Idrottsförbund,
Östersunds kommun, Krokoms kommun,
Åre kommun samt regionens näringsliv
genom Peak Business & Sports AB. Partnerskapet består därmed av ett så kallat
4Helix® med universitetet, näringslivet,
offentligheten och idrotten som alla ställer sig bakom framtidssatsningen. Tillsammans siktar man mot den gemensamma

visionen: Regionen ska år 2025 vara den
världsledande miljön för forskning och
affärsutveckling inom, turism, sport och
friluftsliv.
Den 19 augusti 2008 beslutade partnerskapets styrelse att Mid Sweden Science Park AB skall vara den neutrala
arena som bygger och leder regionens
innovationssystem Peak Innovation. Till
grund för innovationssystemets styrning
ligger partnerskapsavtalet där bland annat antalet styrelseledamöter och röstetal
beslutats och fördelats.

Den 31 oktober 2008 undertecknades
aktieägaravtalet i Mid Sweden Science
Park AB som reglerar förhållandena på
den neutrala arenan. Från och med den 1
januari 2010 är även Landstinget i Jämtlands län delägare i Mid Sweden Science
Park AB.

Jens Nilsson
Styrelseordförande
Verkställande utskott
Östersunds kommun

Franz Bergstrand
Vice styrelseordförande
Verkställande utskott
Handelskammaren

Anders Söderholm
Styrelseledamot
Verkställande utskott
Mittuniversitetet

Lars-Börje Eriksson
Styrelseledamot
Åreföretagarna AB

Eva Hellstrand
Styrelseledamot
Åre kommun

Göran Jonsson
Styrelseledamot
J/H Idrottsförbund

Olle Martinelle
Styrelseledamot
Peak Business & Sports AB

Maria Söderberg
Styrelseledamot
Krokoms kommun

Kunder – Marknad – Omvärld

Arena
Östersund

Arena
Åre

Nationellt
VC

Sportstech

Ekonomi
och finans

Etour

Information
och marknad

VD/
Processledare

Öppen
dörr

Utvecklingsfinansiering

Styrelsens
sammansättning

Samhandlingsgrupp

Styrelsen består av 10 st ordinarie ledamöter. Näringslivet,
genom Peak Business & Sports AB, har rätt att tillsätta 3 st
ledamöter, Mittuniversitetet 3 st, Östersunds kommun 1 st,
Krokoms kommun 1 st, Åre kommun 1 st samt idrotten
genom Jämtland Härjedalens Idrottsförbund 1 st ledamot.

Styrelse

Håkan Wiklund
Styrelseledamot
Mittuniversitetet
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Susanna Öhman
Styrelseledamot
Mittuniversitetet

15

vinnova 

p e ak in n o vat io n

Uppdrag i
nationens tjänst
Den statliga myndigheten Vinnova har som uppgift att stödja forskning och utveckling som
leder till nyskapande, framgångsrika produkter och tjänster. Genom programmet VINNVÄXT
satsar Vinnova på Peak Innovation som en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och
innovationsmiljö, och under åtta år finansieras projektet med 4 miljoner kronor per år.
– Jag är imponerad av det jag sett hittills av Peak Innovation, säger Cecilia Johansson vid
Vinnova.
I tävlingen VINNVÄXT, i mycket hård
konkurrens med andra regioner, var Peak
Innovation en av fyra vinnarna 2008.
Cecilia Johansson vid Vinnova var
en av de ansvariga för VINNVÄXT-programmet och hon följer noga vad som sker
inom Peak Innovation.
– Jag är imponerad över den starka mobiliseringen i regionen och att man lyckats
få med alla aktörer i satsningen.
Det nära samarbetet mellan forskning,
samhälle och näringsliv är en av grundpelarna i VINNVÄXT-programmet. Tyngdpunkten ligger på innovationer som är
kopplade till forskning och utveckling –
det vill säga nyskapande, framgångsrika
produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.
– Innovationer är en nödvändig förutsättning för ekonomisk tillväxt, men tillväx-

ten kommer först när innovationerna används för lönsam produktion av varor och
tjänster. För att detta ska kunna förverkligas
krävs också ett innovationssystem där samarbetet mellan alla aktörerna fungerar, och
det gör det inom Peak Innovation.
Framgångsrik forskning

Cecilia Johansson menar att forskningen
vid Mittuniversitetets forskningsmiljöer
Vintersportcentrum och Sportstech är intressant. Hon framhåller särskilt de unika
möjligheterna till tester genom bland annat den goda tillgången på elitidrottare.
– Jag är säker på att Peak Innovation
tydligt kommer att visa hur mycket forskningen betyder för att få fram resultat som
kommer till användning inom näringsliv
och samhälle.
Enligt Vinnova skiljer sig Peak

Innovation också från många av de övriga
processer som Vinnova stödjer genom
att ha ett stort inslag av tjänster, exempelvis inom upplevelsesektorn.
– Tjänstesektorn är ju än så länge ingen
vanlig forskningsgenre och därför är den
inriktningen en utmaning och en stor
styrka, förklarar Cecilia Johansson.
Vinnovas ambition är att Peak
Innovation inte bara ska vara ett regionalt styrkeområde utan också en nod för
tillväxt inom turism, sport och friluftsliv,
som är till gagn för hela landet.
– VINNVÄXT-programmet handlar
mycket om förändrade attityder, om att anlägga ett nytt tankesätt där man i regionerna
fokuserar på det man är bra på. Det känns
därför mycket glädjande att konstatera att
man inom Peak Innovation-regionen drivs
av en känsla av att vara en vinnare!

OM VINNVÄXT

• VINNOVA är en statlig myndighet
under näringsdepartementet som
ska bidra till att höja tillväxten och
välståndet i hela landet.
• VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till
forskning och utveckling – det vill
säga nyskapande, framgångsrika
produkter, tjänster eller processer
med vetenskaplig bas.
• VINNOVA har cirka 200 medarbetare och en årsbudget på
ungefär 2 miljarder kronor.

•V
 INNVÄXT är en konkurrensutsatt tävling för regioner som har
pågått sedan 2001. Syftet med
programmet är att främja hållbar
tillväxt i regioner genom att
utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer.
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Peak Innovation

Robotdalen

Uppsala Bio
GöteborgBio
Printed
Electronics Arena
Hälsans nya
verktyg

vinnväxtvinnare
Fiber Optic Valley

Process IT Innovations

Framtidens bioraffinaderi

Robotdalen

Fiberoptisk spjutspetskompetens med
fokus på fiberoptiska produkter till verkstads- och kommunikationsindustrin.
Bygger framtidens bioraffinaderi baserat
på skogsråvaror och energigrödor.
GöteborgBIO

För spetsforskning till innovationer och tillämpning genom att utveckla produkter
inom biomaterial och cellterapi samt kardiovaskulära och metabola sjukdomar.
Utvecklar nya produkter och tjänster för
att möta framtidens ökande vårdbehov.
Fokus för satsningen är effektiv vård och
omsorg med hemmet som bas.
Innovation i gränsland

Höjer avkastningen på investerat kapital
i livsmedelsnäringen genom innovationer
som skapar produkter och tjänster med
höga förädlingsvärden.

Lars-Gunnar Larsson
Programledare, VINNVÄXT

Fiber Optic Valley

Smart Textiles

Skånes
Livsmedelsakademi

Långsiktig tillväxt genom kommersialisering av forskningsresultat inom det helt
nya teknologiområdet Tryckt Elektronik.

Följe
forskning
Rapport i halvtid
av Björn Eriksson

Framtidens
bioraffinaderi

Printed Electronics Arena
Cecilia Johansson
Handläggare, VINNOVA

Process IT
Innovation

Triple Steelix

Hälsans nya verktyg

Om VINNOVA

vinnova

p e a k in n o vat io n 

För samman regionens process- och verkstadsindustri med dess IKT-aktörer inom
universitet och näringsliv.

Utvecklar robotik för industri, logistik och
hälsosektorn. Forsknings- och utvecklingsprojekt drivs tillsammans med företag och
forskare. Stöttar nya idéer från prototyp
till färdig produkt.
Smart Textiles

Etablerar Västsverige som en internationellt ledande position inom design, utveckling och produktion av nästa generations textila produkter.
Triple Steelix

I Bergslagen finns idag ett betydande
antal materialförädlande verkstadsföretag och stålföretag som tillsammans med
teknik- och tjänsteföretag bildar ett starkt
stålkluster.

Peak Innovation har på kort tid
etablerat sig som ett kraftcentrum för
forskning, produkt- och tjänsteutveckling inom turism, sport och friluftsliv i
Jämtland. Till styrkorna hör en stark
mobilisering genom Samhandlingsgruppen och i företagsgruppen Peak
Business & Sports AB. En kompetent
och drivande processledning har
också skapat ett nationellt och internationellt nätverk av betydelse för den
fortsatta klusterutvecklingen.
Följeforskningen vill dock peka på
några potentiella utmaningar:
Det finns en risk för alla framgångsrika kluster att drabbas av växtvärk.
Framgång föder framgång. Alla vill
vara med. Initiativet riskerar att bli en
projektportfölj som växer utan tillräckligt strategiskt fokus.
Till riskerna för Peak Innovation
hör, liksom för andra framgångsrika
initiativ, en anorektisk processledning.
Denna risk förstärks av de omfattande
kraven på redovisning till de offentliga finansiärerna, en överambitiös
projektportfölj, en komplicerad organisationsbild och en hård tidspress
på grund av den försenade starten.
Internationell klusterforskning visar
på betydelsen av öppen dialog och
reell consensus i hela det regionala
ledarskapet. Peak Innovation måste
här fortsätta att utveckla samarbetsformerna.
Följeforskningen inriktas närmast
mot att beskriva utgångsläget i det regionala innovationssystemet i sådana
termer att det går att följa upp initiativets effekter över tiden. Detta innebär
att förtydliga vision och mål till vad
de olika aktörerna faktiskt menar med
framgång i klusterbyggandet, och hur
detta kan mätas.

Uppsala BIO

Skapar nya vägar som långsiktigt stärker
life science sektorns konkurrenskraft och
tillväxt i Uppsala, i nära samarbete mellan industri, universitet, sjukvården och
samhället.

Björn Eriksson
Ekebacka
Konsult AB
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intäkts- och kostnadsredovisning 2008/2009
Verksamhetens intäkter

Utfall
Budget
Utfall
1/7 2008-31/12 2009
2008/2009
1/7 2008-30/6 2009
				
Vinnova – Program Vinnväxt
7 000
(4 000)
4 000
Östersunds kommun del 1
167
(500)
167
Östersunds kommun del 2
277
(0)
0
		
Krokoms kommun del 1
100
(100)
100
Krokoms kommun del 2
57
(0)
0
		
Länsstyrelsen i Jämtlands län
814
(791)
0
				
Peak Business & Sports AB (Näringslivet och Idrotten)
733
(733)
0
				
Mittuniversitetet
1 250
(1 666)
665
		
Europeiska Regionala UtvecklingsFonden
3 853
(4 225)
0
		
Delsumma kontanta intäkter
14 251
(12 015)
4 932
Ej resultatavräknade intäkter
-3 290
(0)
0
Delsumma resultatavräknade intäkter
10 961
(12 015)
4 932
		
Intäkter medfinansierad tid				
Östersunds kommun
23
(300)
0
		
Krokoms kommun
43
(100)
0
				
Åre kommun
189
(200)
32
				
Delsumma intäkter medfinansierad tid
255
(600)
32
				
Summa intäkter
11 216
(12 615)
4 964

Verksamhetens kostnader

Utfall
Budget
Utfall
1/7 2008-31/12 2009
2008/2009
1/7 2008-30/6 2009
				
Forskningscentra
3 054
(3 332)
1 844
ETOUR
1 318
(1 666)
568
Nationellt Vintersportscentrum
868
(833)
638
SportsTech
868
(833)
638
				
Arena Östersund
1 237
(1 227)
605
		
Arena Åre
300
(1 020)
12
Varav Realtestarena Åre
67
(450)
0
				
Öppen dörr
1 551
(1 551)
536
		
Processledning, administration, ekonomifunktion,
strategisk spridning, lokaler, resor m.m
3 087
(3 020)
1 354
		
Samhandlingsgrupp
30
(60)
0
		
Utvecklingsfinansiering
389
(455)
177
				
Övriga stödprocesser
984
(1 020)
254
		
Följeforskning
329
(330)
150
				
Delsumma kontanta kostnader
10 961
(12 015)
4 932
		
Kostnader medfinansierad tid				
		
Processledning
189
(300)
32
				
Övriga stödprocesser
66
(300)
0
		
Delsumma kostnader medfinansierad tid
255
(600)
32
				
Summa kostnader
11 216
(12 615)
4 964

Verksamhetsområden Peak Innovation		

Verksamheten består av en övergripande del som kallas processledning
med ekonomifunktion samt stöprocesser såsom information och marknad samt utvecklingsfinansiering. Därtill finns sex verksamhetsområden:
						
Arena Östersund, Arena Åre, Öppen dörr, samt regionens tre forskningscentra ETOUR, Nationellt Vintersportcentrum, SportsTech.
				
Verksamheterna avseende forskning sker operativt i Mittuniversitetet
medan resterande verksamheter, processledning och stödprocesser sker
operativt genom Mid Sweden Science Park AB.
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Östersund 2010-02-15
Jens Nilsson
Styrelseordförande
Lars-Börje Eriksson
Maria Söderberg

Frans Bergstrand
Vice ordförande

Eva Hellstrand
Håkan Wiklund

Anders Söderholm

Göran Jonsson
Susanna Öhman

Olle Martinelle
Lars Lindqvist
VD/Processledare
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årsredovisning

för Mid Sweden Science Park AB
Org. nr. 556730-0727

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för
räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31

Verksamheten
Bakgrund

Regionen har historiskt saknat ett etablerat innovationssystem
för upplevelsenäringens tjänste-och produktutveckling. Sedan en
längre tid tillbaka arbetar företag, föreningar, offentliga aktörer
och forskningscentra tillsammans för att etablera och utveckla
ett sådant system, Peak Innovation. För att Peak Innovation ska
bli långsiktigt hållbart och internationellt framgångsrikt krävs en
stark sammanhållande struktur, ledning och en tydlig plan. Peak
Innovation är tänkt att skapa och utveckla denna struktur.
Vision

Regionen ska år 2016 vara den europaledande miljön för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.
Affärsidén

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Vi skapar hållbar regional tillväxt genom affärsutveckling och
forskning, med fokus på internationalisering och samhandling,
inom Peak-områdena.
Ledstjärna

Vi skapar tillväxt och internationell lyskraft genom kundfokuserad affärsutveckling och banbrytande forskning.
Strategier

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget skall främja utvecklingen av en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag inom kunskaps- och
forskningsbaserad verksamhet. Bolaget skall även ha det vidare
syftet att stärka näringslivet och sysselsättningen i Östersund-Åre

regionen genom ett nära samarbete mellan näringslivet, universitetet, offentlig sektor samt idrotten. Bolaget skall sälja tjänster
och produkter som är relevanta för regionens gemensamma innovationssystem.

Organisationen
– Ett partnerskap för regionens framtid – Peak Innovation
Den 13 april 2007 undertecknades regionens unika avtal om att
ingå partnerskap – för den långsiktiga satsningen Peak Innovation
-där parterna är: Mittuniversitetet, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, kommunerna Östersund-/Krokom-/Åre och regionens
näringsliv genom Peak Business & Sports AB. Partnerskapet består därmed av ett s.k 4Helix® med Universitetet, Näringslivet,
Offentligheten och Idrotten som alla ställer sig bakom framtidssatsningen. Partnerskapets avtal visar på parternas intentioner
och att man tillsammans siktar mot den gemensamma visionen.
”Regionen ska år 2025 vara den världsledande miljön för forskning och affärsutveckling inom, turism, sport och friluftsliv.”
Bolaget skall vara den neutrala arena som bygger och leder
regionens innovationssystem Peak Innovation. Till grund för
innovationssystemets styrning ligger partnerskapsavtalet där bl a
antalet styrelseledamöter och röstetal beslutats och fördelats.
I slutet av år 2008 undertecknades aktieägaravtalet i Mid Sweden Science Park AB som reglerar förhållanden i den neutrala
arenan. Fr o m år 2010 finns även Landstinget i Jämtlands län
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med som ytterligare en viktig partner i regionens partnerskap och
som delägare i bolaget, som bygger och leder regionens innovationssystem Peak Innovation.

Korsbefruktning – innebär att vi korsar olika branscher, företag,
forskare, kulturer för att få fram banbrytande produkter med
unika och strategiska egenskaper.
Kundcentrering – är en affärsstrategi för att säkra konkurrensfördelar som driver lönsamhet och tillväxt h åf å ttk tikti tt kti tänk
ndetill ttlå ikti t lti tänk nde och gå från ett kortsiktigt transaktionstänkande till ett långsiktigt relationstänkande.
Systemagerande – initiativets helhetssyn på innovationssystemet,
där bl a förutsättningar i form av utvecklingsmiljöer och långsiktig finansiering beaktas. Denna strategi ger också en högre utvecklingsproduktivitet.
Internationalisering – verka för prioritering på internationell
kompetens och kunskap och få regionen att förstå potentialen
i detta.

Bolagets ägare:

Näringslivet och Idrotten
Peak Business & Sports AB
VTC Service AB

55%
(36,2%)
(18,8%)

Offentligheten
Landstinget i Jämtlands län
Östersunds kommun
Åre kommun
Krokoms kommun

45%
(15,0%)
(15,0%)
( 7,5%)
( 7,5%)

Mittuniversitet har möjlighet att gå in som ägare i bolaget. Det
långsiktiga målet för ägarfördelningen är Näringslivet och Idrotten 40%, Offentligheten 30% samt Mittuniversitetet 30%.

årsredovisnin g
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Prioriterade initiativ

• Skapa resurser för att öka behovsmotiverad forskning
• Genomföra exportstärkande aktiviteter riktat mot företagen och
öka dynamiken mellan Peakföretagen och Peak-Innovation.
• Stärka infrastrukturen kring befintliga FoU-miljöer t ex labb
både tjänste-och produktlabb, stöd och supportfunktioner.
• Öka affärssamverkan och samhandling i regionen.
• Öka näringslivets medvetande och möjligheter kring extern
mjuk finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt.
• Stärka regionens nationella samt internationella kontaktytor.
• Verka för en ökad grad av kundfokusering.
• Implementering av hållbar tillväxt, mångfald och jämställdhet
inom alla områden.

Mål

• Skapa tillväxt i nya och befintliga företag
• Etablera nya företag och verksamheter
• Skapa fler kommersiellt intressanta forskningsresultat
• Attrahera investeringar -Förstärka regionens varumärke och
konkurrenskraft
Verksamhetsområden

Ett av huvudskälen för verksamheten är att skapa en sammanhållande bro-struktur och mötesplatser för hela innovationssystemet
Peak Innovation och dess klusterbildningar så att nationell och
internationell spetskompetens tillförs företag och organisationer.
Dessa förmår då efterfråga och genomöra förnyelseåtgärder som
leder till ökad konkurrenskraft och stärkt tillväxt. Verksamheten
består av en övergripande del som kallas processledning samt
stödfunktioner såsom information och marknad samt ekonomi
och finans. Därtill finns tre verksamhetsområden i bolaget:
• Arena Östersund
• Arena Åre
• Öppen dörr
Medan Peak Innovations verksamheter avseende forskning sker
operativt inom Mittuniversitetet och regionens tre forskningscentra:
• Nationellt Vintersportcentrum
• SportsTech
• ETOUR
Jämställdhet

Verksamheten utgår från hur både kvinnors och mäns kompetens
och engagemang tillvaratas då det finns en stor outnyttjad källa
till innovationskraft hos kvinnorna i regionen. Det finns ett flertal studier som visar att kvinnors outnyttjade potentialer inom
innovationssystem ger tillväxtförluster. Kunskapen om detta ger
verksamheten en bra utgångspunkt att kunna arbeta aktivt för att
nå ett större deltagande hos kvinnor och därmed skapa en ökad
tillväxtmöjlighet.
Miljö

Målsättningen är att all tjänste-och produktutveckling som stimuleras genom verksamheten skall präglas av ett hållbarhetsperspektiv. Miljömedvetenhet är en konkurrensfaktor idag, vilket
beaktas inom ramen för satsningen. I innovationssystemets aktiviteter finns miljöaspekten med som ett urvalskriterium, vilket
leder verksamheten mot sin miljömässiga målsättning.
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Styrelsen och verkställande direktör
Styrelseordförande
Jens Nilsson, kommunalråd Östersunds kommun
Vice ordförande
Franz Bergstrand, styrelseordförande Handelskammaren
Styrelseledamot
Eva Hellstrand, kommunalråd Åre kommun
Styrelseledamot
Göran Jonsson, styrelseordförande J/H Idrottsförbund
Styrelseledamot
Lars-Börje Eriksson, VD Åreföretagarna
Styrelseledamot
Maria Söderberg, kommunalråd Krokoms kommun

Styrelseledamot
Olle Martinelle, styrelseordförande Peak Business & Sports AB
Verkställande Direktör
Lars Lindqvist
Adjungerad i styrelsen
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet
Adjungerad i styrelsen
Håkan Wiklund, prorektor Mittuniversitetet
Adjungerad i styrelsen
Susanna Öhman, universitetslektor – prefekt Mittuniversitetet
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten.

Samhandlingsgruppen
normalt verksamhetsår 4-6 gånger. Under projektperioden kommer fler aktörer/organisationer att tas in allt eftersom att verksamheten etableras och utvecklas.
Samhandlingsgruppen har etablerats under sommaren 2009 och
under resten av året haft två möten.

Året i sammandrag
Den 10 mars 2009 har strukturfondpartnerskapet, Mål 2 Mellersta Norrland, beslutat att godkänna bolagets och satsningens
Mål2-ansökan ”Peak inom Mid Sweden Science Park” som har
en total omfattning om 30 miljoner kronor.
Den 26 mars 2009 beslutade styrelsen att förändra namnet på
innovationssystemet Peak of Tech Adventure, för att bättre spegla den verksamhet och inriktning som satsningen har, till Peak
Innovation.
Den 26 mars 2009 beslutar styrelsen att ta fram en ny affärsplan avseende regionens Science Park.
Den 8 juni 2009 beslutar styrelsen att registrera bifirman Peak
Innovation där bolaget bedriver den del av verksamheten som
avser innovationssystemet Peak Innovation, som riktar sig mot
regional, nationella och internationella uppdragsgivare.
Den 8 juni 2009 beslutar årsstämman att bemyndiga styrelsen
att under tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen besluta om nyemission av aktier.
Den 29 september 2009 beslutar styrelsen om nyemission att
lägst 50 000 st aktier och högst 300 000 st aktier skall ges ut. Rätt
att teckna aktierna har Peak Business & Sports AB, VTC Service
AB samt Landstinget i Jämtlands län.
Den 4 november beslutar Landstingsstyrelsen att föreslå
Landstingsfullmäktige att gå med i den nyemission som kommer
ske i Mid Sweden Science Park AB.
Den 5 november utsågs vinnaren av Peak Innovation Award
2009, Bo Hilleberg. Priset delades ut under Guldgalan, där årets
tema var Innovation och kreativitet, med 500 st besökare på dagen och 1200 st besökare under kvällen (www.guldgalan.se).
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Verksamhetsområdet Öppen dörr

Jobbar med att utgöra ytterligare en väg in i innovationssystemet
för företag, entreprenörer och organisationer där det skall ske en
kvalificerad affärsutveckling av innovativa idéer direkt kopplade
till tillgänglig FoU-kompetens och behovsmotiverad forskning.
Öppen dörr finns till för att fånga de goda idéerna hos forskare
och produktutvecklare, utveckla dem tillsammans med de bästa
krafterna för kommersialisering genom hållbara företagslösningar. Exempel på delprojekt som Peak Innovation och Öppen dörr
bidrar/bidragit till kvalificerad affärsutveckling:
• ÖKAD LÖNSAMHET MED BÄTTRE PISTER – Teknik från
mjukvaruföretaget Bracke Systems hjälper Skistar att skapa vinterns drömåk. Systemet användes tidigare inom skogsnäringen
men har nu utvecklats till att passa en hel flotta av fordon i de

alpina pisterna. 11 av Skistar Åres pistmaskiner har utrustats
med systemet och nu står Alperna på tur.
• PLMS – ambitionen är att kunna positionera svensk know-how
i europeiska sammanhang.
• SWETOUR – ambitionen är att leda en nationell satsning
inom besöksnäring, möjligen med intresse av att senare lansera
motsvarande i andra EU-länder.
• ELMOTORISERING – ambitionen är att utveckla en elmotordriven snöskoter för export och att bidra till cleantech image
för de svenska skiddestinationerna.

Händelser efter räkenskapsårets slut

Ordförande Britt Bohlin, landshövding Jämtlands län
En av satsningens absoluta styrkor är den Samhandlingsgrupp
som utgör ett brett och strategiskt samverkansnätverk där regionens centrala aktörer deltar. Samhandlingsgruppens huvudsakliga
uppgift är spridning av projektet och påverkan, samt samordning
och nätverkande mellan olika aktörer och intressenter inom innovationssystemet. Gruppen, som består av 40 personer, träffas ett
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Verksamhetsområdet Arena Östersund

Verksamheten ska bidra till att knyta affärsutvecklare och forskare
till innovationssystemet samt öka samproduktionen dem emellan. Vidare ska verksamheten leda till ökad samhandling mellan
regionens aktörer inom Peak-områdena samt innovationsstödssystemet. I processens tidiga skede, under de tre första verksamhetsåren, formas verksamhetens inriktning utifrån affärsutvecklarnas och forskarnas direkta uttalade behov. Verksamheten ska
även bidra till att uppfylla Peak Innovations mål. Därigenom blir
inriktningen aktiviteter som skapar ökade exportintäkter samt
ny tjänste-och produktutveckling. I förlängningen bidrar arenornas verksamhet till innehållet i en Science Park-miljö som blir
en naturlig plats för samproduktion mellan affärsutvecklare och
forskare.
Verksamhetsområdet Arena Åre

För att skapa en reellt fungerande ”bro-struktur” etableras två
(Östersund och Åre) arenor för innovation i syfte att skapa direkt
matchning mellan företag i Åre och i Östersund/Krokom. I Åre
finns en etablerad struktur för framtidsutveckling i den s.k Vision 2020 gruppen där Åre kommun och destinationens ledande
näringslivsaktörer: Skistar, Holiday Club och Åre Destination
AB (fd Åreföretagarna) samverkar. Verksamheten för Arena Åre
kompletterar utvecklingsarbetet inom Vision 2020 med fokus på
utveckling av en kunskaps- och entreprenörsdriven destination.

Åre Kapitalmarknadsdagar den 22-23 april 2010 är bolaget med
och för första året arrangerar denna mötesplats, som är en unik
möjlighet att få en överblick över viktiga noterade norrlandsbolag. Med ett program och innehåll med avsikten att visa de
viktigaste bolagen samt nationens och regionens utveckling och
tillväxtmöjligheter under temat ”Business & Sports”. Vilka faktorer ligger bakom, vad behövs för att skapa tillväxt och vad ser
bolagen och andra aktörer i framtiden? Förutom 5 st medverkande börsbolag har vi bjudit in viktiga nationella aktörer såsom

Riksidrottsförbundet och Peak Innovation. Avsikten är att ge
deltagarna ett tidseffektivt sätt att träffa dessa intressanta bolag,
och knyta kontakter och skapa nätverk utifrån temat ”Business
& Sports”.
Bolaget genomför i anslutning till Åre Kapitalmarknadsdagar
22–23 april 2010 också möten och arbetsmöten med Samhandlingsgruppen.

Framtida utveckling
Bidra till ytterligare kraftsamling och mobilisering i regionen
kring Peak Innovation. Marknadsföra regionen nationellt och
internationell som ”The Peak Region” gentemot segmenten affärsutvecklare och forskare i syfte att bl a skapa etableringar. Jobba
ännu mer med att fånga upp behov av långsiktig utveckling inom
Peak-företagen inkl underleverantörer samt informera och stimulera dem att engagera sig i Peak Innovation.

Bidra i utvecklingen av våra kunders (forskare och affärsutvecklare) behov av affärsmodeller, system och kommersialiseringslösningar för att öka graden av systemagerande, korsbefruktning, kundcentrering och internationalisering, helt enligt våra
strategier.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
Överkursfond
årets vinst

-13 658
132 018
11 158
129 518

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

129 518
129 518

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat-och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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resultaträkning
		
Not

2009-01-01
2009-12-31
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balansräkning
Not

2009-12-31

2008-12-31

115 000
115 000

50 000
50 000

20 000
20 000

10 000
10 000

135 000

60 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
		

452 737
452 720
1 914 540
2 819 997

0
1 203
0
1 203

Kassa och bank		

1 786 117

462 907

Summa omsättningstillgångar		

4 606 114

464 110

SUMMA TILLGÅNGAR		

4 741 114

524 110

546 300
546 300

400 000
400 000

132 018
-13 658
11 158
129 518

132 018
-12 214
-1 444
118 360

675 818

518 360

Leverantörsskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Summa kortfristiga skulder		

1 454 719
18 988
2 591 589
4 065 296

750
0
5 000
5 750

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 741 114

524 110

Inga
Inga

Inga
Inga

2008-01-01
2008-12-31

TILLGÅNGAR
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning och rörelseintäkter		
		

7 913 725
7 913 725

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
1
Personalkostnader
2
		

-7 862 393
-43 711
-7 906 104

-6 698
0
-6 698

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.
3
		
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
4
		

Rörelseresultat		

7 621

-6 698

Summa anläggningstillgångar 		

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 		
		

3 537
3 537

5 254
5 254

Resultat efter finansiella poster		

11 158

-1 444

Årets resultat 		

11 158

-1 444

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
5
Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 000 aktier)		
		
Fritt eget kapital
Överkursfond		
Balanserad vinst eller förlust		
Årets resultat		
		
Eget kapital

Summa eget kapital		
Kortfristiga skulder

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		
24

25

å rsredovisnin g

mid swe de n scie nc e pa rk a b

tilläggsupplysningar
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer
och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Intäktsredovisning

Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR
2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Grant Thornton AB
Revisionsuppdrag
	Andra uppdrag
Revisionsuppdrag

6 930
0
6 930

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana
övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 2 Personal

Erfarenheter från organiseringsfasen och det första Vinnovaprojektet i tidiga skeden har organisationens bemanning utanför Mittuniversitetet skett med externa konsulter. I budgeten för
Vinnova-projektet har bemanning utanför Mittuniversitetet beräknats tillsättas av externa konsulter.
Styrelsen och partnerskapet har beslutat att i uppstartsfasen
för innovationssystemet och dess tidsomfattning, tillika Vinnovaprojektets första fas (år 1-3), kommer nödvändiga funktioner att
vara i form av köpta tjänster. Innovationssystemet behöver vara
flexibelt i denna första fas för att hitta sina arbetsformer utifrån
regionens/marknadens behov. Därefter kommer utvecklingen
och förnyelsen av organisationen, om och där det så är lämpligt,
att ske i form av anställningar för att i nästa fas kunna leda och
sammanbinda innovationssystemet i arbetet mot dess vision och
uppsatta mål. Bolaget har därför inte haft några anställda under
året.
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2009

2008

2008

1 910
0
1 910

2009-12-31

2008-12-31

Företag 	Antal /
Organisationsnummer
Säte
Kapitalandel %
Soft Financing AB
200
556749-7838
Östersund
10%
				

20 000

10 000

20 000

10 000

Uppgifter om eget kapital och resultat		
Soft Financing AB		

Eget kapital
200 233

Resultat
7 234

Not 5 Eget kapital

			Aktiekapital
Överkursfond	Ansamlad förlust
Belopp vid årets ingång
400 000
132 018
-13 658
Ej registrerat aktiekapital
146 300
0
0
Årets vinst			
11 158
Belopp vid årets utgång
546 300
132 018
-2 500

Lars Lindqvist Verkställande direktör

Not 2 Personal	
2009

Not 4 Andelar i intresseföretag		

Östersund 2010-02-15

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1 Arvode och
	kostnadsersättning
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Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av
bolaget betalda närvarotimmar
relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Sociala kostnader
Summa styrelse och VD
Not 3
Balanserade utgifter för
forskningsarbeten m.m.

Ingående anskaffningsvärde
Inköp			
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Eva Hellstrand

Göran Jonsson

Frans Bergstrand Vice ordförande
Olle Martinelle

Maria Söderberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 2010-02-25.
Åsa Grönvik, Auktoriserad revisor
0

0

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader har utgått
med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
			

Lars-Börje Eriksson

Jens Nilsson Styrelseordförande

revisionsberättelse
Till årsstämman i Mid Sweden Science Park AB
Org.nr 556730-0727

36 000
36 000

0
0

7 711

0

43 711

0

2009-12-31

2008-12-31

50 000
65 000

0
50 000

115 000
115 000

50 000
50 000

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Mid Sweden Science Park AB för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisninglagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon sty-

relseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden
nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Östersund 2010-02-25
Åsa Grönvik
Auktoriserad revisor
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