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PEAK 
INNOVATION 
 
 
Peak Innovation har ett nationellt uppdrag att leda en framtidssatsning för tillväxt 
genom att stimulera forskning, affärsutveckling, matchmaking och positionering inom 
turism, sport och friluftsliv. 
 
Vision: 
Jämtlandsregionen är en internationellt ledande miljö för forskning, innovation 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 varumärken och konkurrenskraft. 
    
Peak Innovation är ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och 
idrottsrörelsen. Verksamheten Peak Innovation drivs av det av partnerskapet 
gemensamt ägda bolaget – Mid Sweden Science Park AB. 
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1. FÖRORD!
 

!
!
Peak Innovation har ett nationellt uppdrag att leda en 
framtidssatsning för tillväxt inom turism, sport och friluftsliv. Peak 
Innovation stimulerar forskning, innovation och affärsutveckling 
inom och mellan dessa branscher.  

Peak Innovations verksamhet erbjuder stöd inom forskning och 
utveckling, affärsutveckling, matchmaking och regional 
positionering. 

Peak Innovations verksamhet ska långsiktigt leda till: 

• Tillväxt och utveckling i företag samt etablering av 
kunskapsintensiva företag och verksamheter.  
 

• Ökad samproduktion mellan forskning och näringsliv samt 
kommersialisering av FoU-resultat i form av produkter och 
tjänster. 
 

• Ökad exportmognad och internationalisering. 
 

• Stärkta varumärken för att attrahera investeringar, kompetens 
och besökare. 

 
Region Jämtland har även under 2013/2014 tagit fram en RIS, 
Regional Innovationsstrategi, där turism, sport och friluftsliv är 
tydligt framskrivet som ett av tolv insatsområden för att skapa en 
innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Genom detta 
ges satsningen en betydande roll i arbetet med den regionala 
utvecklingen. Ytterligare viktiga händelser under året som påvisar 
regionens internationella starka position är att Åre tilldelades Alpina 
VM 2019 och Östersund tilldelades Skidskytte VM 2019.  

Verksamhetsåret 2014 har präglats av uppstarten av en ny 
organisation, en internationell utvärdering och treårsrapport, 
framtagande av en ny handlings- och aktivitetsplan samt ansökan 
om fortsatt finansiering till VINNOVA och Regionförbundet 
avseende etapp III. 

Under året skedde en organisatorisk förändring genomförd av den 
nya processledningen. Verksamhetsområdena är nu indelade i 
Turism, Sport och Friluftsliv mot tidigare Sport- och friluftsliv, 
Hälso- träningsturism och Evenemang- arenautveckling. 
Anledningen till förändringen är bland annat på rekommendation av 
den internationella utvärdering av Peak Innovation, som gjordes i 
maj 2014. Syftet är att processledningen ska kunna arbeta med varje 
område ur ett helhetsperspektiv och samtidigt skapa en tydlighet till 
initiativets intressenter.  

Kring de utpekade verksamhetsområdena och aktuella projekt finns 
också arbetsgrupper/referensgrupper som stöd till processledningen. 

Sedan tidigare finns en produktutvecklingsgrupp med frilufts- och 
sportföretagens produktutvecklare samt en marknad-/infogrupp med 
företagens marknads-/infoansvariga. Under året har ett nytt nätverk 
etablerats genom Athlete Advisory Board med regionens tidigare 
elitaktiva. Syftet med gruppen är att stärka regionens attraktionskraft 
samt ta tillvara på de elitaktiva idrottarnas nätverk, kompetens och 
erfarenheter. 

Ytterligare exempel är den verksamhetsgrupp med företrädare för de 
tre forskningsmiljöerna som Peak Innovation samarbetar med på 
Mittuniversitetet. 

Samtliga av Peak Innovations områden, turism, sport och friluftsliv, 
är expansiva branscher som årligen når allt större marknader. 
Tendensen är också att allt fler personer söker större utmaningar 
både inom sport och friluftsliv. I Sverige ökade turismens totala 
omsättning under 2013 med 3,9 procent till 284,4 miljarder kronor 
och i Jämtland/Härjedalen ökade omsättningen med 5 procents till 
4,3 miljarder. I Sverige spenderar, enligt ETOURs rapport 
”Friluftsliv i förändring”, varje person i snitt 13 000 kronor årligen 
på kläder och utrustning för sport- och friluftsliv, vilket är en 
dramatisk ökning. Sport förenar människor över nationsgränser och 
med sportupplevelser och utövande skapar det en stor kommersiell 
potential och den globala sportbranschens omsättning uppskattas till 
över 10 000 miljarder kr per år varav Sveriges omsättning är ca 80 
miljarder kr per år. 

Peak Innovation har under åren skapat en plattform och ett arbetssätt 
som möter efterfrågan från regionala, nationella och internationella 
företag och organisationer kring forskning och utveckling. Samtidigt 
som det ställs allt högre krav på marknaden vad gäller innovation 
och utveckling inom både tjänster- och varor. Med riktade insatser 
kan företagen i Sverige ta större marknadsandelar. 

Peak Innovation har och kommer att prioritera insatser med fokus på 
de verksamheter och aktiviteter som har störst förutsättning att 
lyckas avseende internationalisering och kommersialisering.  

Med ovan beskrivna möjligheter tar sig Peak Innovation nu in i den 
tredje etappen som VINNVÄXT-vinnare med fortsatt riktning mot 
visionen: 

Jämtlandsregionen är en världsledande miljö  
för forskning, innovation och affärsutveckling  
inom turism, sport och friluftsliv. 

 

AnnSofie Andersson 

 
 
Ordförande 
Mid Sweden Science Park AB 

 

Karin Mattsson-Wejber 
 
 

Ordförande 
Styrgrupp Peak Innovation 

  
 
Mikael Jonsson 
 
 

Processledare 
Peak Innovation 
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2. ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT 
 

”Jämtlands företag har tagit hem fler utmärkelser och priser på ISPO Brandnew än någon annan region i 
världen, en oförklarligt hög procent. Kanske orsaken är deras långa tradition inom outdoor-branschen 
med många väletablerade märken och en universitetsutbildning som SportsTech vilken producerar 
morgondagens produktutvecklare och entreprenörer. I kombination med unika labb- och testmiljöer för 
produktutveckling och utmanande natur som testarena, är det kanske inte en sådan överraskning att 
Jämtland vinner guld.” 

 

Martin Kössler, Nordens representant ISPO-mässan 

!
Det breda partnerskapet som är ytterst ansvarig för satsningen är ett 
samarbete mellan fyra parter, 4Helix®-samarbete: regionens 
näringsliv, Mittuniversitetet, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, 
kommunerna Östersund, Krokom och Åre samt Region Jämtland 
Härjedalen. Samhandling är ett nyckelbegrepp och partnerskapet 
arbetar tillsammans mot den gemensamma visionen. Under 2014 
påbörjade arbetet med att utveckla en ny bredare näringslivs-
plattform som beräknas vara klar under våren 2015. Den nya 
näringslivsplattformen är tänkt att ersätta bland annat Peak Business 
& Sports AB.  

VINNVÄXT-initiativet Peak Innovation drivs i den av partnerskapet 
gemensamt ägda regionala utvecklingsplattformen Mid Sweden 
Science Park AB (MSSP AB). Dess styrelse med ordförande, 
kommunalrådet i Östersund, AnnSofie Andersson, består av 
representanter för aktieägarna och träffas sex gånger per år. Denna 
styrelse har det juridiska ansvaret vilket innebär arbetsgivaransvar, 
avtalsansvar, ett ytterst ansvar för ekonomi, övriga resurser och 
tidsramar samt tillse att erforderliga resurser ställs till initiativets 
förfogande.  

Styrelsen i MSSP AB delegerar till Peak Innovations styrgrupp 
långtgående ansvar och befogenheter när det gäller genomförande 
av strategierna och till dess processledning när det gäller de dagliga 
prioriteringarna inom Peak Innovation. Styrgruppen, som leds av 
Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber, har det 
operativa ansvaret. Detta innebär i praktiken att bereda väg för 
initiativet, förankra initiativet och stå bakom dess genomförande. 
Styrgruppen tar de strategiskt viktiga besluten om funktioner, 
budget, resurser och tidplan, godkänner initiativets resultat samt styr 
mot de uppsatta målen. Vidare ska styrgruppen pröva och godkänna 
de planer som utarbetas av processledaren/processledningen samt 
verka för att initiativet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet 
med uppdragsgivarens intentioner. Processledningen består av en 
processledare, tre verksamhetsledare, ekonomiansvarig, 
administrativ koordinator och en administratör. Denna 
processledning leder och ansvarar för innovationssystemets drift, 
förvaltning och uppbyggnad.  

De tre forskningsmiljöerna som ingår operativt i initiativet på 
Mittuniversitetet är ETOUR, Nationellt Vintersportcentrum och 
Sports Tech Research Centre. Dessa har bildat en intern 
ledningsgrupp för Mittuniversitetets engagemang i Peak Innovation. 
Processledningen tillsammans med dessa tre forskningsmiljöer 
bildar Peak Innovations verksamhetsgrupp som träffas sex gånger 
per år. 

Kring de utpekade verksamhetsområdena och aktuella projekt finns 
också arbetsgrupper/referensgrupper som stöd till processledningen. 
Sedan tidigare finns en produktutvecklingsgrupp med frilufts- och 
sportföretagens produktutvecklare samt en marknad-/infogrupp med 
företagens marknads-/infoansvariga. Under året har ett nytt nätverk 
etablerats genom Athlete Advisory Board med regionens tidigare 
elitaktiva. Syftet med gruppen är att stärka regionens attraktionskraft 
samt ta tillvara på de elitaktiva idrottarnas nätverk, kompetens och 
erfarenheter. 

Året har präglats av en övergång och uppbyggnad av en ny 
organisationsstruktur och processledning. 

I inledningen av året bestod processledningen av en heltid 
processledare och två deltids verksamhetsledare där samtliga var 
nyanställda i initiativet. Utöver dessa fanns resurser i form av 
timanställningar och befintliga administrativa resurser via Mid 
Sweden Science Park att tillgå. Den nya processledningen hade 
uppdraget att dels slutföra etapp II med dess handlings- och 
aktivitetsplan samt skapa förutsättningar för etapp III. I inledningen 
av året blev dåvarande processledaren långtidssjukskriven. Den 
tillfälliga lösningen var att en av de två verksamhetsledarna från 
mars fick ett tillförordnande som processledare för att leda arbetet 
vidare. Den nya och dessutom underbemannade processledningen 
ställdes direkt inför en svår utmaning att driva processen kring det 
operativa framåtsyftande arbetet, framtagande av en ny handlings-
/aktivitetsplan och VINNOVA-ansökan till etapp III. Detta samtidigt 
som initiativet var inne i en rapporteringsperiod med 
årsrapportering, internationell utvärdering och treårsrapportering 
samt slutrapporteringar av etapp II till finansiärerna. En 
förutsättning för att lösa denna arbetsbelastning och övergång var att 
den nya processledningen fick ovärderlig uppbackning och 
erfarenhetsöverföring från den tidigare processledningen. Det 
regionala ledarskapet var ett stöd under perioden vilket påvisar 
betydelsen av initiativets arbete och vikten av dess insatser i 
regionen. I processen kring utformningen av Peak Innovation etapp 
IIIs handlings- och aktivitetsplan har initiativets aktörer engagerats 
för att få svar på framtida behov samt på vilket sätt Peak Innovation 
kan vara ett stöd. Även den internationella utvärderingen, juryns och 
VINNOVAs feedback har beaktats liksom följeforskningen, tidigare 
planer samt erfarenheter från föregående processledning. 

Initiativets stabsfunktioner bemannas av processledare Mikael 
Jonsson (100%), projektekonom Erik Engström (20%), 
administrativ koordinator Kerstin Dahlberg (50%) och administratör 
Sigrid Höglund (50%). I Peak Innovation etapp IIIs nya 
handlingsplan bemannas verksamhetens tre områden Turism, Sport 
och Friluftsliv med var sin verksamhetsledare på 50%. 
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Verksamhetsledare för Sport är Anna Ottosson Blixth som även bl.a. 
arbetar med marknadskommunikation och det internationalisering 
på resterande 50%. Tomas Ekström anställdes under hösten som 
verksamhetsledare för Friluftsliv och arbetar utöver det bl.a. med 
rapportering och etableringar på resterande 50%. Rekryteringen av 
verksamhetsledare för Turism blev klart under november månad 
genom Ingrid Hedlund som tillträdde sin tjänst på 50% i januari 
2015. Övriga funktioner resurssätts med både anställd personal och 
extern kompetens. Under senare delen av året har också ett antal 
upphandlingar genomförts och/eller förlängts.  

Inom området tillgänglighet anställdes från februari, i projektet 
Sweden4all, Jonas Danvind Mittuniversitetet och Fredrik Andersson 
Jämtland Härjedalen Idrottsförbund. Sweden4all syftade till att 
undersöka affärsmöjligheterna för regionen inom området 
vinteridrott för funktionsnedsatta samt etablera nationella och 
internationella kontakter inom området. Sweden4all är numera en 
organisation som bedrivs som ideell förening med syfte att 
vidareutveckla det arbete som startades tillsammans med Peak 
Innovation. 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
 
Verksamheten utgår från de tre områdena; Turism, Sport och 
Friluftsliv. Peak Innovations roll är att hitta synergier mellan dessa 
och samtidigt möta de specifika behov varje område har.  

 
TURISM - Området turism är regionens basnäring med flertalet 
framgångsrika destinationer, företag och entreprenörer. Med hjälp 
av regionens unika förutsättningar i form av omgivande natur, 
krävande kunder, internationella evenemang och turistdestinationer 
skapas förutsättning för idégenerering, tester, produkt- och 
tjänsteutveckling. Vilket ska bidra till den nationella turismens 
utveckling. Under året tillsattes en arbetsgrupp bestående av Peak 
Innovation, Jämtland Härjedalen Turism och ETOUR för att hitta en 
tydlig strategi för arbetet med området Turism. 

SPORT – Inom området sport har regionen idag en internationell 
höjd med flertalet av de olympiska vintersporterna representerade på 
olika sätt i innovationssystemet. Regionen avser bibehålla sin starka 
position avseende sportevenemang, produkt- och 
prestationsutveckling. En fortsatt prioritering av vinteridrott 
kommer att ge möjlighet att vara världsledande inom området och 
följdeffekten blir unik kunskap som även kan nyttjas inom andra 
områden och av andra idrotter.  

FRILUFTSLIV - Området friluftsliv täcker in produkt- och 
tjänsteutveckling kopplat till företag. Regionen har idag ett flertal 
internationellt framgångsrika företag inom området. Regionens 
position stärks genom att allt fler nationella och internationella 
varumärken utvecklar sina produkter och tjänster i regionen.  

STRATEGISKA OMRÅDEN 
 
För att initiativet ska uppnå sina långsiktiga målsättningar i linje 
med visionen och VINNOVAs uppdrag har följande strategiska 
områden utsetts:  

1. Skapa Sveriges mest attraktiva innovationsmiljö inom turism, 
sport och friluftsliv.  
 

2. Intensifiera den affärsdrivna utvecklingen. 

3. Förstärka den kommersiella samproduktionen mellan 
forskningsmiljöer och företag. 

4. Stödja och stimulera en ökad internationalisering. � 

5. Positionera och utveckla regionen som en ledande sport- och 
friluftslivsregion. 

6. Fördjupat arbete med hållbarhet, genus, och jämställdhet.� 

7. Verksamhetsstyrning, eget lärande, uppföljning och 
utvärdering.  

De strategiska områdena genomsyras av sju horisontella funktioner; 
Nya produkter och tjänster, Affärsutveckling, Etableringar, 
Hållbarhet, Regional attraktivitet, Internationalisering/export samt 
Utvecklingsfinansiering.  

ERBJUDANDE  
 
Peak Innovations verksamhet erbjuder stöd inom forskning och 
utveckling, affärsutveckling, matchmaking och regional 
positionering. 

De aktiviteter som genomförs med stöd av Peak Innovation ska 
bidra till att visionen och målen uppnås, dessutom bör följande 
urvalskriterier vägas in: 

• Marknads- och exportpotential. 
• FoU-anknytning. 
• Innovationshöjd. 

Inom forskningsmiljöerna sker urvalet av FoU-projekt i nära 
samarbete med bl.a. näringsliv, Sveriges Olympiska Kommitté, 
nationella och regionala idrottsförbund, elitidrottare, elittränare samt 
branschorganisationer. Studenters idéer tas tillvara genom 
samarbetet med MIUN Innovation  

I slutet av året har Peak Innovation besökt eller varit i kontakt med 
drygt 30-företag inom outdoor/sport segmentet i syftet att 
genomföra en behovsinventering vad gäller produkt- och 
affärsutveckling. Men även för att marknadsföra 
innovationssystemets erbjudande. Hos i princip samtliga företag 
fanns utvecklingsbehov som innovationssystemet kan stödja 
företagen med. Peak Innovation har specifikt erbjudit stöd inom 
forskningsledd produktutveckling, matchmaking/nätverk, stöd vid 
internationalisering/export samt stöd i att identifiera och söka 
utvecklingsfinansiering.
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3. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
!

 
”När vi kom i kontakt med Peak Innovation och Inkubatorn på Mid Sweden Science Park fick vi flera goda 
kontakter. Det tillsammans med närvaro på Vinnande Sportdesign dagen och Åre Kapitalmarknadsdagar gav 
oss en flygande start. Vi har nu insett att Mittuniversitetet har många bra labb och testmiljöer som kan bidra 
till framtida produktutveckling.” 

Per Brännäng, Sweare 

!
Kommunikationen har under 2014 tydligare fokuserat på att 
synliggöra initiativet mer internationellt. Detta har bland annat skett 
genom deltagande i internationella klusterkonferenser samt 
internationella idrottsevenemang så som OS i Sotji där 
processledningen kommunicerat initiativets satsning i forum där 
turism, sport och friluftsliv tydligt varit i fokus. Även på den 
internationella mässan ISPO har Peak Innovation synliggjorts 
genom både monterplats samt möten med nationella och 
internationella företag under mässan. Inbjudningar och besök i 
regionen av internationella aktörer så som Internationella 
Paralympiska Kommittén, TIS Innovation Park, Lillehammer 
Kunskapspark m.fl. har även det varit ett sätt att sprida 
informationen om Peak Innovation internationellt. För att ytterligare 
nå ut med regionens varumärken och regionens erbjudande har 
planeringen startat upp för att under 2015 bjuda in internationell 
affärsmedia till regionen. 

Fortsatt ligger kommunikationsstrategin ”house of brands” fast, dvs 
att kommunicera de resultat som olika aktörer inom 
innovationssystemet har åstadkommit. Dock har inspel från 
följeforskarna och VINNOVA gett insikt i att även Peak Innovations 
varumärke behöver stärkas och synliggöras i större utsträckning. 
Varumärkes- och kommunikationsstrategin har uppdaterats för att 
möta detta behov. Genom medverkan vid olika träffar, konferenser 
och genom annonsering i nationell press har Peak Innovation 
synliggjort sina egna insatser och de projekt vi medverkat i. Under 
året har aktiveringen av Peak Innovations hemsida ökat och 
utveckling av en ny hemsida påbörjats som lanseras i början av 
2015. Hemsidan används till att informera om initiativet och för 
publicering av nyheter och pågående projekt/insatser. Under 2014 
gjordes 55 nyhetsinlägg. Den dagliga verksamheten kommuniceras 
via sociala medier såsom den Facebooksida som startades under 
hösten 2014.  

Under 2014 har initiativet fortsatt att regionalt kommunicera Peak 
Innovations arbetssätt och resultat genom t.ex. företagsmöten, 
workshops och konferenser. Detta för att stärka och tydliggöra 
initiativets roll i regionen. 

 

Ett urval av de aktiviteter som skett under året är: 

• Biathlon Summer Summit – ett nytt initiativ för att 
marknadsföra regionen som en nod för internationell 
utveckling av skidskytte. 24 deltagare genom nationella 
skidskytteförbund från 11 länder.  
 

• ISPO – deltagande via processledning och forskningsmiljöerna 
Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre 
med två montrar samt inbokade företagsmöten. Ett 30-tal 
Sportstechstudenter medverkade i en av montrarna där de 
erbjöd de utställande företagen konceptet ”Test our Skills”. 
 

• Besök av Internationella Paralympiska Kommittén – för att se på 
regionens möjligheter att arrangera idrottsevenemang med 
denna målgrupp samt vara forskningspartner för verifiering och 
klassificering av prototyper och produkter. 
 

• Kampanj Åre/Östersunds flygplats – profilering av regionen 
som en attraktiv region för elitaktiva via en annonskampanj 
med bilder på elitaktiva med budskapet ”I hope you enjoyed 
your stay in my home region”. 
 

• Annonsering i Svenska Dagbladet´s Östersundsbilaga. 
 

• Presentation av initiativet på konferenser/event där Peak 
Innovation varit arrangör/medarrangör så som Peak Day, 
Jämtland Outdoor Experience, Vinnande Sportdesign med 
Fredrik Dahl, Hållbarhet med Mia Tapio, Åre 
Kapitalmarknadsdagar, Guldgalan, Biathlon Summer Summit 
m.fl. 

!

!

!

!

!

!

!

! !
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4. VÄRDESKAPANDE I NYA OCH 
BEFINTLIGA FÖRETAG 
 

”Peak Innovation var en väldigt god värd som förstod våra intentioner och som under dagen bjöd på det som 
för oss passade bäst. Vi har som syfte att ständigt vidareutveckla och förbättra våra produkter och behöver 
därför alltid se oss om efter nya sätt att göra det på.”  

Fredrik Schager - Chef på herrsportavdelningen H&M!

 

Den science park verksamhet som etablerades under 2013, genom 
att ett antal aktörer inom innovationssystemet samlokaliserades i 
gemensamma lokaler, börjar nu bli den mötesplats som 
eftersträvades där idéer blir till innovationer och där ledtider 
förkortas i innovationsstödsprocessen. Peak Innovation tillsammans 
med partners, såsom Mittuniversitetets forskningsmiljöer och 
inkubatorn, identifierar fortlöpande behov och luckor i innovations-
/innovationsstödsystemet och agerar därefter. Som exempel kan 
nämnas de labb och testmiljöer som började byggas under året, 
vindtunnellabbet och klimatlabbet, vilka redan i projekteringsskedet 
tagit hänsyn till företagens och idrottens behov. Mittuniversitetet har 
även fortsatt att öppna upp sina forsknings- och labbmiljöer för 
företagen och inrikta forskningen utifrån företagens och idrottens 
behov. Vilket avspeglas i den för Peak Innovation gemensamma 
forskningsplanen som Nationellt Vintersportcentrum, Sports Tech 
Research Centre och ETOUR påbörjade ta fram under året.  

Under året och i synnerhet i uppstarten av etapp III har initiativet 
besökt eller varit i kontakt med ett 40-tal företag inom outdoor/sport 
segmentet. Syftet var att genomföra en behovsinventering hos 
företagen vad gäller produkt-/affärsutveckling och forskning. 
Samtidigt marknadsfördes innovationssystemets erbjudande vad 
gäller stöd inom produktutveckling, internationalisering/export, 
matchmaking/nätverk och stöd i att identifiera och söka 
utvecklingsfinansiering. Hos i princip samtliga företag fanns 
utvecklingsbehov som innovationssystemet kan stödja företagen 
med.  

Inom området kompetensförsörjning har Peak Innovation under året 
arrangerat välbesökta konferenser/workshops såsom Peak Day och 
Vinnande Sportdesign.  

Exempel på resultat av företagssamarbeten: 

• Woolpower – lansering av en ny produkt, en sula av återvunnet 
spillmaterial vilken vann det prestigefyllda priset ISPO Award 
2014. Initiativet medverkade även i ett FoU-projekt för att lösa 
flamsäkerhet i underställ av ull vilket la grunden till en FMV-
order värd ca 40 miljoner kr. 
 

• Lundhags – lansering av en ny och sedermera framgångsrika 
långfärdsskridskoserien Black Ice. 
 

• CRAFT – lansering av längddress samt sport-BH kollektion. 
 

• SWIX – framtagande av en ny typ av glidmätare för 
längdskidor. 
 

• IceBug – vidareutveckling av skor för terränglöpning. 

 

Enligt inlämnad årsrapport till VINNOVA har Peak Innovation 
under året, i olika grad och på olika sätt, medverkat till följande: 

• 1 nyetableringar/expansionsinvesteringar. 
 

• 8 marknadsintroducerade varor/tjänster. 
 

• 13 framtagna prototyper. 
 
PRODUKTUTVECKLING OCH FORSKNING 
 
En fortsatt satsning på forskningsingenjörer har underlättat 
samarbetet och ytterligare stärkt samverkan mellan 
Mittuniversitetets forskningsmiljöer, företag och idrotten. Under året 
har ett 15-tal FoU-projekt genomförts tillsammans med bl.a. SWIX, 
CRAFT, IceBug, Kang Skipoles, Marsblade, NoMoreBoots, 
Swedish Engineering. 

Under året har regionen haft besök av ett 10-tal nya företag utanför 
regionen som ville undersöka möjligheterna att etablera FoU-
samarbete såsom Salomon, H&M, YniQ och Kang Skipoles. 
Exempelvis H&M träffade Peak Innovation under OS i Sotji och 
bjöd in dem till regionen för att diskutera möjliga utvecklingsprojekt 
för kommande sportkollektioner. I juni besökte de Nationellt 
Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre samt företaget 
Woolpower. Detta ledde till ett första samarbete under hösten 2014 i 
form av en kompetenshöjande insats för H&M-personal via Billy 
Sperlich, gästforskare på Nationellt Vintersportcentrum. Andra 
företag där liknande kompetenshöjande insatser gjorts är STADIUM 
och Woolpower. 

Nästa steg som startat under 2014 och stärker infrastrukturen kring 
produktutveckling är att tillsammans med verkstadsindustrins 
regionala samverkansbolag IUC Z-group etablera ett koncept som 
benämns Innovationsverkstad. Via den stödfunktionen 
tillgängliggörs, till företag och innovatörer, kompetensen hos 
verkstadsföretagen vad gäller produktutveckling och tillverkning. 
Ett arbete har även startats, tillsammans med Nationellt 
Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre, som syftar till 
att utveckla och konsolidera verksamheten inom forskningsledd 
produktutveckling. 
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AFFÄRSUTVECKLING 
 
Under året startades det upp en större förstudie tillsammans med 
Acreo och Fiber Optic Valley kring Åres utveckling mot att bli 
”Den digitala destinationen”. Här finns mycket att vinna för 
destinationer som tillsammans med sina företag implementerar nya 
affärsmodeller inom området. 

Inom området evenemang har exempelvis följande insatser 
genomförts; rådgivning till World Fotball Cup, genomförande av 
tillgänglighetsinventeringar på Åre Mountain Festival och St 
Olavsloppet, förstudie inom utveckling av multisportevent inriktat 
mot målgruppen kvinnor samt förstudien ”Åre Fashion Days” vilken 
undersökte möjligheten att etablera en unik modemässa i Åre för 
skidkläder med internationellt kända märken.  

Samarbetet med Inkubatorn har under året fortsatt och Peak 
Innovation har bl.a. varit medfinansiär till projektet SoLab som 
identifierat och coachat sociala innovationer. Dessutom har ett antal 
företag och innovatörer länkats ihop med olika aktörer inom idrotten 
och forskningsmiljöerna. 

Vidare har diskussioner inletts med en utbildningsaktör vad gäller 
att starta upp högre utbildningar i regionen inom exempelvis turism. 

 

INTERNATIONALISERING/EXPORT 
 
Via en inbjudan från fem jämtländska outdoorföretag - Trangia, 
Klättermusen, Lundhags, Woolpower, Hilleberg - har Peak 
Innovation medverkat i en satsning kallad Jämtland Outdoor 
Experience. Företagens viktigaste kunder och deras säljare bjöds in 
till regionen där de fick ökad kunskap om företagens produkter. 
Genom denna insats blir säljarna bättre ambassadörer för 
produkterna vilket ökar försäljningen. Under våren deltog 30 
personer och under hösten 24 deltagare. 

MATCHMAKING/NÄTVERK 
 
Under året har ett antal aktiviteter genomförts, i samarbete med 
Regionalt Designcentrum på Region Jämtland Härjedalen, för att 
etablera ett nätverk inom Sportdesign. Ett exempel är seminariet 
Vinnande Sportdesign där bl.a. Fredrik Dahl chefsdesigner på 
J.Lindeberg föreläste. Ett annat nätverk som stöttats under året är 
fem företag inom upplevelseproduktion där de bl.a. tog fram en 
marknadsaktivitetsplan. Även nätverket Athletes Advisory Board, 
med tidigare elitaktiva, startades upp under året. 

UTVECKLINGSFINANSIERING 
 
Baserat på företags önskemål har även Peak Innovation i samband 
med Åre Kapitalmarknadsdagar arrangerat en utställning där 
företagen Hjärtat, Sweare, RentAPlagg och Marsblade deltog.  
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5. BEHOVSMOTIVERAD FoU 
 

”Vi har haft ett väldigt nära samarbete med Nationellt Vintersportcentrum under förberedelserna för de två 
senaste vinterolympiaderna i Vancouver och Sotji. Det möjliggjorde för oss att utveckla världens snabbaste 
längddräkt till det svenska längdlandslaget, och har resulterat i vårt egna CRAFT Research and Development 
Lab på Nationellt Vintersportcentrum i Östersund. Vi kommer fortsatt använda Nationellt Vintersportcentrums 
enastående färdigheter, kompetens och utrustning när vi behöver ett uppsving för vår produktutveckling.” 

Jonas Petersson VD, Craft!

Mittuniversitetet har under de senaste åren bedrivit ett intensivt 
arbete med att profilera sin forskning via profilområden. Dessa är   
I) Hälsa/idrott och sportteknologi, II) Industriell IT och digitala 
tjänster, III) Turism och upplevelser samt IV) Skogen som resurs. 
Profileringen har utgått från områden där Mittuniversitetet har 
möjlighet att både bedriva internationellt ledande forskning samt där 
det finns närhet till internationellt konkurrenskraftiga kluster för 
samverkan och samproduktion. Vidare ska profilområdena fokusera 
på inriktningar som anknyter till innovationssystem med en stark 
bas i regionen och de regionala utvecklingsstrategier som antagits. 

De forskningsmiljöer inom Mittuniversitetet som är speciellt 
intressant för Peak Innovations verksamhet och som ingår operativt i 
initiativets verksamhetsgrupp är: 

• ETOUR 
 

• Nationellt Vintersportcentrum 
 

• Sports Tech Research Centre 

Inför och i uppstarten av etapp III har forskningsmiljöerna ovan 
tillsammans med processledningen arbetat fram en gemensam 
Forskningsplan baserat på inriktningen i Peak Innovations 
Handlings- och aktivitetsplan för etapp III. I planen framgår vad 
som ingår i en så kallad basresurs som är finansierad via 
VINNVÄXT-medlen och olika så kallade målresurser som behöver 
ytterligare finansiering för att kunna verkställas. Forskningsplanen 
tas upp för beslut hos styrgruppen under Q1-2015. 

Peak Innovations finansiering har under året bidragit till att ett 15-tal 
FoU-projekt genomförts tillsammans med bl.a. SWIX, CRAFT, 
IceBug, Kang Skipoles, Marsblade, NoMoreBoots, Swedish 
Engineering samt till sju vetenskapliga publikationer med externa 
granskare.  

Nedan beskrivs, för respektive forskningsmiljö, några delar som 
utvecklats positivt under året inom Peak Innovations inriktning: 

ETOUR; arbetet har fortsatt med utvecklingen och verifieringen av 
Event Compass™ (Evenemangskompassen) utifrån: 1. utveckling - 
en forskningsbaserad modell som värderar, utvecklar och certifierar 
evenemang; 2. implementering - verifiering och tillgängliggörande 
av modell för utveckling av evenemang. Utveckling har dessutom 
erhållit medel via VINNOVAs program Verifiering för tillväxt. 
Paketeringen har gjorts i form av moduler. Detta betyder att olika 
användare kan välja den typ av utvärdering som passar dennes 
behov och resurser bäst. Modulerna består av såväl summativa som 
formativa utvärderingsformer. Det betyder i korthet att verktyget, 
genom olika moduler, ger underlag för att bedöma och certifiera 

arrangörer utifrån Event Compass benchmark men också för att 
vägleda och hjälpa arrangörer uppnå bättre resultat. Modul 1 fångar 
arrangörsperspektivet genom en självvärderingsenkät. Modul 2 är 
marknadsmodulen och fångar besökarperspektivet. Modul 3 är en 
vägledningsmodul och bygger på direkt observation. De olika 
perspektiven kompletterar varandra. 

Nationellt Vintersport Centrum; Under året har samarbetet, inom 
området Internet of Sports, med Swedish ICT/SICS stärkts. Peak 
Innovations processledning och Nationellt Vintersportcentrum ingår 
i ett VINNOVA Agenda-projekt som Swedish ICT/SICS är 
projektägare för. Ett nytt labb, det så kallade Klimatlabbet, började 
byggas. Labbet har medfinansierats av Peak Innovation och kan 
simulera höghöjd upp till 9000 m samt temperaturer mellan -20 till 
+30 grader celcius. Ett labb som efterfrågats av både de elitaktiva 
med dess organisationer samt företag inom sport- och 
friluftsbranschen. 

Sports Tech Research Centre; Under året blev verksamheten en ny 
centrumbildning inom Mittuniversitetet - Sports Tech Research 
Centre. Ett nytt unikt Vindtunnellabb började ta form via en 
tillbyggnad i anslutning till deras övriga labblokaler på Campus. 
Medel via Peak Innovation har använts för att tillgodose vissa av 
företagsanpassningarna. Ett treårigt Interregprojekt, NUCM 
Vinteridrott, har varit inriktat på att förbättra möjligheterna för 
idrottare med funktionsnedsättningar att utöva sina sporter. 
Satsningen har fortsatt genom det av Peak Innovation finansierade 
projektet Sweden4all. Numera ligger verksamheten i en nystartad 
organisation, Sweden4all, vars huvudsyfte är att främja fysisk 
aktivitet och idrott för alla med funktionsnedsättning. 

Nedanstående är övergripande verksamhetsbeskrivningar om 
forskningsmiljöernas totala verksamhet. 
!
ETOUR 
!
Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar 
kunskap om turism och resande. Verksamheten bedriver forskning 
och utbildning i nära samverkan med aktörer inom turistnäringen 
med fokus på fyra forskningsområden: ”Naturbaserad turism”, ”E-
turism - Informationsteknologi och turism”, ”Turismens 
ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik” och ”Destinationer”.  
ETOURs forskning behandlar det multidisciplinära området turism 
och omfattar flera vetenskapliga discipliner såsom turismvetenskap, 
kulturgeografi och företagsekonomi. Hållbarhet och 
destinationsutveckling är en röd tråd i ETOURs forskning som mer 
specifikt inkluderar frågeställningar kopplat till kundbeteende, 
entreprenörskap och innovation, ekonomiska effekter och 
drivkrafter, styrning, värdskap, säsongsberoende, arbetsliv, natur- 
och kulturresurser, management, förvaltning, planering, regional 
utveckling, samt tjänsteutveckling och kvalitet. 
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I rapporten ”Vem tänker på besöksnäringen?” (BFUF, 2014) 
utmärkte sig ETOUR som den ledande forskningsmiljön för 
turismforskning i Sverige. Under 2014 finansierade Mittuniversitetet 
fortsättningsvis forskning vid ETOUR genom basfinansiering till 
ledning och kommunikation för forskningsmiljön samt forskningstid 
för flera professorer och doktorander samt fria forskningsmedel till 
Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi för personer och 
projekt som är kopplade till forskningsmiljön ETOUR. Under 2014 
genomförde ETOUR forskning i drygt 10 olika projekt. Flera 
projekt på ETOUR löper vidare under 2015 med extern finansiering 
från till exempel, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 
ETOUR ingår också som en del i Mittuniversitetets samverkansavtal 
med Östersunds kommun och har under 2014 finansierat forskning 
och samverkan inom evenemangsforskning och statistik och analys 
inom turism. Inom ramen för Peak Innovation har ETOURs 
medverkan finansierat projekten Evenemangskompassen och 
Kunskapsnod friluftsliv med webbplatsen friluftsforskning.se. Några 
externt finansierade forskningsprojekt avslutades 2014 och några 
nya har initierats – bland annat ett projekt, Ex-track, finansierat av 
KK-stiftelsen. Under 2014 har flera internationella och nordiska 
samarbeten initierats i syfte att söka och beviljas finansiering inom 
ramen för nordiska och europeiska forskningsprogram. Fortsatt 
arbete med detta pågår under 2015.  

Under 2014 utsågs 2 forskare vid ETOUR till docenter och under 
2015 väntas några doktorander disputera. Flera av ETOURs 
forskningsresultat har under året fått stöd av VINNOVAs Vinn 
verifiering för tillväxt för att verifiera potentialen för 
kommersialisering. 

Under 2014 har ETOURs forskning publicerats i 37 vetenskapligt 
publicerade bidrag (14 vetenskapliga tidskrifter, 1 bok, 5 bokkapitel, 
5 konferensbidrag, 4 rapporter, 8 övriga publikationer). Cirka 10 
forskningsansökningar har utarbetats under 2014. Utöver det så har 
forskare vid ETOUR presenterat sin forskning som key-note talare 
vid forskningskonferenser och i mer populärvetenskapliga 
sammanhang. Etour har också under året tagit emot ett antal 
studiebesök, även internationella, i forskningsmiljön. ETOURs 
forskning har enligt egen mediebevakning fått 144 genomslag i 
digital media (76 % artiklar) under 2014. 

NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM 
 
Nationellt Vintersportcentrum (NVC), på Campus Östersund 
startade som ett testcenter för idrottsaktiva och utvecklades därefter 
till ett forskningscentrum med fokus på fysiologi och biomekanik. 
NVC har profilerat integrativ fysiologi och biomekanik, och ofta 
använt skidåkare och skidåkning som modell. Forskningsprofilen 
har en fysiologisk inriktning som kompletteras bland annat av 
biomekanik och GPS-baserade system. Under 2014 har 
samproduktionen med näringslivet utvecklats och flera 
forskningsresultat vid Vintersportcentrum har kunnat 
kommersialiseras.  
 
Forskningen har också lett till en utveckling av olika 
träningskoncept och sportutrustningar. En forskningsstudie om 
traillöpning har genomförts under 2014 där ett flertal företag har 
varit med för att ta del av de data för produktutveckling för skor och 
kläder. Under 2014 har NVC genomfört ett projekt, Internet of 
Sports (IoS) med syfte att använda innovativ teknik inom 
elitidrotten för bättre prestationer. Här har utvecklingen av 
sensorteknologi och hantering av ”big data” kopplats till specifika 
idrottsprojekt. 
 
Under 2014 har centret haft 20-tal anställda, etablerade och inom 
sina respektive forskningsfält, ledande seniora forskare. NVC har ett 
nära samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och ett antal 

idrottsförbund (Svenska Skidförbundet, Svenska 
Skidskytteförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska 
Handikappidrottsförbundet m.fl.) och har status som ”Olympiskt 
testcentrum”. Under 2014 har forskningen breddats och omfattat fler 
idrotter (orientering, traillöpning, ishockey m.fl.) samt även området 
fysisk aktivitet och hälsa. 
 
NVC kan för 2014 redovisa 61 originalartiklar i vetenskapliga 
journaler, ett 30-tal konferenspresentationer, 4 stycke bokkapitel, ett 
30-tal föredrag på inbjudan, över 50 studiebesök samt tio 
forskningsansökningar. 
 

SPORTS TECH RESEARCH CENTRE 
!
Sports Tech Research Centre är ett nyinrättat tvärvetenskapligt 
forskningscenter för en innovativ utveckling av utrustning och 
teknik för sport- och outdooraktiviteter. Verksamheten rymmer även 
medicinska applikationer och utrustning för personer med 
funktionsnedsättning samt världsledande verksamhet inom 3D 
printing, (Additiva tillverkningsmetoder) med användning inom 
medicin och industri.   
 
Bakom beslutet att bilda ett nytt forskningscentrum ligger positiva 
internationella utvärderingar av universitetets forskning på området. 
Här finns ett mycket starkt samarbete med externa intressenter 
regionalt, nationellt och internationellt, samt ledande labbmiljöer, 
där en unik väder- och vindtunnel blir det senaste tillskottet.  
 
I Jämtland finns en stark tradition inom vintersport med många 
företag i sport och outdoor-branschen. Genom bildandet av ett nytt 
forskningscentrum förväntas större forskningsresurser samt att 
positionerna  flyttas fram så att leveranser av ännu större 
samhällsnytta kan ske. 
 
Sports Tech Research Centre har ett omfattande nätverk och 
samarbeten knutna till sig idag och skall vara en viktig partner och 
bidra till utvecklingen av universitetet, vår region och 
vetenskapssamhället. 
 
Verksamheten fokuseras allt tydligare på tre områden,  
Människa och utrustning i samverkan – kopplingen mellan 
utrustning och prestation, individ- och situationsanpassning, mobila 
sensorer i realistiska situationer 
 
Biomekanik och prestationsoptimering - optimering av strategier 
inom elitidrott, optimal design av utrustning för sport och outdoor 
 
Additiv tillverkning och material – verktygsteknik, medicinska 
applikationer, material- och processutveckling i additiv tillverkning 
 
Verksamheten bedrivs inom ett av universitetets fokusområden 
“Skogar och Fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet” och 
har en stark betoning på forskning och utbildning inom idrott och 
outdoor. Gruppens kompetens utgör grunden för examensrättigheter 
från ingenjörs- till forskarnivå. Ett starkt samarbete med såväl 
tillverkande företag som utrustningsanvändare är mycket värdefullt 
för forskningen och för utbildningarna.  
 
De resultat av forskningen som Sports Tech Research Centre kan 
redovisa för 2014, 21 vetenskapliga bidrag varav åtta i journal, två 
bokkapitel, ett 15-tal föredrag på inbjudan samt sex 
forskningsansökningar. 
!
!
!
!
! !
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MIUNS SAMVERKANSAVDELNING 
!
Inom det regionala innovationssystemet finns tre verksamheter på 
Mittuniversitetet av extra intresse – MIUN Innovation,  
MIUN Holding AB och Innovationskontoret Fyrklövern. 

MIUN INNOVATION 
!
Peak Innovation delar idag lokaler i science parken med 
Mittuniversitetets Samverkansavdelning som bland annat inrymmer 
affärsutveckling, arbetslivsanknytning och externa relationer. 
Mittuniversitetets innovationsstödjande och nyttiggörande 
verksamhet drivs under namnet MIUN Innovation. 

Uppgiften är att stimulera och stödja studenters och forskares 
företagande och nyttiggörande av forskning. Sedan starten har 
MIUN Innovation stöttat idéinnehavare i utveckling och start av 
omkring 100 företag. Betydligt fler än så har fått coachning och 
omkring 5 000 deltagare har deltagit i olika aktiviteter. 
Verksamheten omfattar inspiration, innovationsstöd, 
kunskapsbyggande och coachande insatser. 

!
MIUN HOLDING AB 
!
Under 2012 beslutade regeringen att skjuta till kapital för att 
Mittuniversitetet skulle kunna bilda ett holdingbolag. Bildandet av 
holdingbolaget ökar universitetets möjligheter att stödja 
kommersiella forskningsresultat. Holdingbolaget gör det möjligt att 
investera i bolag som bildas för att kommersialisera forskning. I ett 
bolags tidiga fas är stöd i form av både kompetens och kapital 
värdefull, bland annat eftersom tillgången på riskvilligt kapital är 
låg. Utöver detta kan holdingbolagen tillföra affärskompetens. 
Under senaste året har fler investeringar gjorts i bolag sprungna ur 
Mittuniversitetets forskning. Inom bolaget drivs även projektet 
Licensbanken som syftar till att tillgängliggöra forskning. 

INNOVATIONSKONTORET FYRKLÖVERN 
!
Innovationskontoret Fyrklövern drivs gemensamt av 
Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och 
Örebro universitet. Innovationskontorets övergripande mål är att öka 
den nationella tillväxten, öka antalet innovationer som nyttiggörs 
från forskningsmiljöer, samt att göra innovationskontoret nationellt 
ledande avseende stöd runt tjänsteinnovationer. Innovationskontoret 
stöttar forskare med allmän rådgivning kring innovationer och 
nyttiggörande. Innovationskontoret bistår även med expertstöd kring 
tjänsteinnovation, immaterialrättsligt skydd och vid tecknande av 
olika avtal. Fyrklövern arrangerade under 2014 ett seminarium på 
Innovation By Collaboration (SNITTS). En doktorandkurs i 
nyttiggörande av forskning genomfördes även 2014. Totalt deltog 
25 doktorander från innovationskontorets fyra universitet. Under 
2014 tilldelades Innovationskontoret Fyrklöverns medel från 
VINNOVAs program Verifiering för tillväxt. Dessa medel ökade 
möjligheterna att snabbt kunna verifiera kommersiellt gångbara 
forskningsresultat samt studenters idéer. Inom ramen för 
Innovationskontoret drivs två projekt; Licensbanken, samlar de 
forskningsresultat, affärsidéer och andra typer av idéer som sedan 
erbjuds omvärlden via en idébank. Det andra projektet, VINNOVA 
K3, syftar till att utveckla strategier för nyttiggörande och stärka 
entreprenörskap i utbildningen. 

!
!
!
!
!
!
!
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6. INITIATIVETS PÅVERKAN PÅ 
REGIONAL OCH NATIONELL NIVÅ 
 

”Det är angeläget att vi medfinansierar Peak, nu när staten via VINNOVA lovordar inriktningen och är med i 
finansieringen. Turismen och många av dess grenar är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde för vårt län och 
vår attraktionskraft.” 

Robert Uitto, Regionråd Jämtlands län 

!
Sedan tidigare finns Peak Innovations fokusområden utpekade som 
utvecklings- och tillväxtområden i den Regionala 
utvecklingsstrategin och under året publicerades även Regionens 
Innovationsstrategi. Även den ligger i linje med Peak Innovations 
arbetssätt och har en inriktning mot turism, sport och friluftsliv.  
Inom avsnittet handlingskraftigt innovationsstöd pekas funktionen 
Mid Sweden Science Park ut som den arena vilket regionen ska 
kraftsamla kring. 

”Turism, sport och friluftsliv är starka näringslivsgrenar och utgör 
en stark klustermiljö i regionen med stöd av forskning på ETOUR, 
Nationellt Vintersportcentrum samt Sports Tech Research Centre på 
Mittuniversitet Campus Åre/Östersund” utdrag ur den Regionala 
Innovationsstrategin. 

Regionen ska bli erkänd både som besöksmål samt FoU-miljö för 
utveckling av nya produkter och tjänster. Under året har initiativet, 
inklusive forskningsmiljöerna hos Mittuniversitetet, stärkt 
samarbetena med regionala och nationella företag vilket ökar 
företagens konkurrenskraft och möjliggör nya produkter och tjänster 
för en internationell marknad. 

Vidare ska regionen i än större utsträckning bli känd som mötesplats 
för affärer och investeringar inom turism, sport och friluftsliv vilket 
de framgångsrika eventen företagsgalan Guldgalan och Åre 
Kapitalmarknadsdagar starkt bidrar till. Under året etablerades även 
ett Athlete Advisory Board med tidigare elitaktiva. Deras 
engagemang och kunnande ska bidra till att säkra regionens 
attraktivitet för elitaktiva, driva utvecklingsprojekt samt medverka 

till att regionen bättre tar tillvara på idrottarnas nationella och 
internationella nätverk.  

Genom att ytterligare utveckla evenemang och arenor förstärks 
regionens position som ledande sport- och friluftslivsregion. Peak 
Innovation har under 2014 bidragit genom förstudier för nya 
affärskoncept och internationellt återkommande idrottsevenemang 
såsom förstudie inför ansökan till Curling EM 2017, Curling VM 
mixed double 2020 och Curling VM 2022 samt att besöket av 
Internationella Paralympiska Kommittén i regionen mynnat ut i ett 
beviljat Kälkhockey VM 2015. 

Peak Innovation har under perioden ökat den nationella synligheten 
och positionen. Ett exempel på detta är samarbetet med Swedish 
ICT/SICS via VINNOVAs program Strategiska forsknings- och 
innovationsagendor och de aktörer som medverkar i projektet 
”Agenda för framtidens sport och sportupplevelser”. Ett annat 
exempel är de sju länsidrottsförbunden i de nordligaste länen i 
Sverige som identifierat gemensamma utvecklingsområden med 
syfte att tillsammans utveckla en regional samverkan med fokus på 
turism, sport och friluftsliv. Det initiativet baseras till stor del på 
Peak Innovations arbetsmodell när det kommer till uppbyggnad och 
genomförande av samverkan.  

Under året har ett antal träffar och möten genomförts med syfte att 
påverka på nationell nivå. Exempelvis med miljöminister Lena Ek, 
Anders Ygeman Riksdagens Trafikutskott, Peter Mattsson 
Idrottschef Riksidrottsförbundet och Niclas Carlsson 
Förbundsdirektör Svenska Skidförbundet. 
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7. NATIONELL OCH INTERNATIONELL 
ROLL OCH STÄLLNING 
 

”Under en relativt kort period har förhållandena att stötta företagens produktutveckling fått ett rejält 
uppsving i regionen Jämtland. Från att ha varit relativt anonymt har regionen nu etablerats som en 
utvecklingspartner för många av Scandinavian Outdoor Groups företag.” 
 

Martin Kössler, f.d. Generalsekreterare Scandinavian Outdoor Group 

 

Den nationella och internationella rollen som Peak Innovation 
utvecklar över tid visar sig bäst genom initiativets nationella och 
internationella företagssamarbeten vars resultat mynnar ut i nya 
varor och tjänster på en internationell marknad. Initiativet har under 
året medverkat till att förstärka och företagsanpassa nya labbmiljöer 
inom Mittuniversitetet. Vilket kommer att öka möjligheterna för 
framtida samproduktion och regionens betydelse som FoU-partner 
till nationella och internationella företag.   

Mittuniversitetets kontinuerliga samarbete med nationella och 
internationella forskningsmiljöer samt utökade samarbete med 
företag stärker regionens position. Genom att regionen 
återkommande står som värd för större internationella 
idrottsevenemang skapas både kompetens, idrottsarenor i 
världsklass och en befäst position inom segmentet. 

Glädjande kan konstateras att huvudkontoret för Scandinavian 
Outdoor Group under 2014 etablerats i Mid Sweden Science Parks 
lokaler. Vilket möjliggör ett fördjupat samarbete med syfte att 
förstärka företagens marknadsposition. 

Via projektet Sweden4all där Peak Innovation under året finansierat 
två projektledare, en forskare från Mittuniversitetet och en person 
från Jämtland Härjedalen Idrottsförbund, har regionen stärkt sin roll 
och ställning gentemot nationell och internationell idrott för 
funktionshindrade. Till exempel har de internationella relationerna 
stärkts via att Peak Innovation m.fl. bjöd in den Internationella 
Paralympiska kommittén att besöka regionen. Besöket stärkte 
regionens möjligheter att framöver arrangera internationella 
idrottsevenemang samt etableras som en internationell FoU-partner 
för verifiering och klassificering av produkter mot denna målgrupp.  

I samband med att Peak Innovations nya organisation succesivt var 
på plats under 2014 har arbetet med affärs-/studieresor återupptagits 
och flertalet nationella och internationella inbjudningar och besök 
skett.  

Ett axplock av övriga viktiga nationella och internationella 
händelser 2014: 

• Internationella besök; TIS Innovation Park, Bolzano, där 
samverkansavtal är skrivet, Lillehammer Kunskapspark, 
delegation från Turkiet med bland annat företrädare för 
Istanbuls ev. OS-kampanj och det turkiska skidförbundet, 
Marianne Toftegaard, Executive Director, Innovation Center 
Denmark Silicon Valley. 
 

• Studiebesök i Montebelluna/Treviso där möten med Fornachia 

Science Park, VEGA Incubator Venedig, Asolo-group och 
flertalet företag genomfördes. 
 

• Biathlon Summer Summit arrangerades av Svenska 
Skidskytteförbundet och Peak Innovation vilket senare visade 
sig vara en del av framgången för att bli arrangör av Skidskytte 
VM 2019. 
 

• Peak Innovation var för sjunde året i rad representerade på 
ISPO-mässan i München Tyskland, världens största sport- och 
outdoormässa med över 2000 utställare, tillsammans med 
forskare och studenter från Mittuniversitetet via Sports Tech 
Research Centre och Nationellt Vintersportcentrum. 
 

• Åre Kapitalmarknadsdagar. Peak Innovation hade ett 
showroom för Sport och friluftsföretag där fem företag deltog 
samt en programpunkt där Kairos Future föreläste om 
Framtidens utomhusupplevelser: ”Är ute inne?” 
 

• Deltagande tillsammans med Sveriges Olympiska kommitté vid 
OS i Sotji. 
 

• Etablering av ett Athlete Advisory Board, f.d. elitaktiva som 
fungerar som rådgivande organ, som ambassadörer med ett 
brett internationellt nätverk samt kompetens för 
utvecklingsprojekt. 
 

• Genom projektet SoLab (Sociala Innovationer) har kompetens 
utvecklats inom Peak Innovations fokusområden och 
samhällsentreprenörskap vilket gett en internationell spets. 

 

ETOUR 
!
Forskarna vid ETOUR har starka internationella nätverk genom 
bland annat medlemsskap i Northors (Nordic Society for Tourism 
and Hospitality Research), nätverket för akademiska utbildningar 
inom turism (NATU), ATLAS (Association for Tourism and 
Leisure Education), IFITT (International Federation for Information 
Technologies in Travel and Tourism (IFITT), International Union 
of Forest Research Organizations (IUFRO), The International 
Ecotourism Society (TIES), International Association for Society 
and Natural Resources (IASNR) och World Commission on 
Protected Areas (WCPA), Association of American Geographers 
(AAG)  och International Association of Scientific Experts in 
Tourism (AIEST). 
 
ETOURs nationella samarbetspartners:  
Högskolan i Dalarna, Institutionen för Service Management vid 
Lunds universitet; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; 
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet; Avdelningen för 
geografi och turism, Karlstad; Kulturgeografiska institutionen, 
Umeå universitet; Blekinge Tekniska Högskola och Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 
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ETOUR:s internationella samarbetspartners:  
University of Applied Sciences, Weingarten-Ravensburg 
(Germany); Centre for Regional and Tourism Research, CRT, 
Bornholm (Denmark); Aalborg University (Denmark); Flinders 
University (Australia); Imperial College (UK); Leeds Metropolitan 
University (UK); Missouri State University (USA); 
Nordlandsforskning (Norway); Norwegian University of Life 
Sciences, NMBU (Norway); University of Bolgna (Italy); Universitá 
della Svizzera Italiana (Italy); Northern Arizona University (USA); 
Kinneret College on the Sea of Galilee (Israel); Oslo and Akershus 
University College of Applied Sciences (Norway); University of 
Haifa (Israel); University of North Carolina-Greensboro (USA); 
University of St. Gallen (Switzerland); University of Surrey (UK); 
Alpen Adria University of Klagenfurt (Austria); University of 
Innsbruk (Austria); Georg August University (Germany); Free 
University of Bolzano (Italy); The Hong Kong Polytechnic 
University (China); University of Wollongong (Australia); 
Bournemouth University (UK); Bocconi University (Italy); 
Lakehead University (Canada); Oregon State University (USA); 
Finnish Forest Research Institute (Finland); University of Vermont 
(USA); Conservation Study Institute (National Park Service,USA); 
Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia); Arizona State 
University (USA); University of Oslo (Norway); Haskayne 
(Canada); University of Rovira I Virgili (Spain); Hebrew University 
(Jerusalem); Delft University of Technology (Netherlands); 
University of Southern Denmark (Denmark); University of 
Wisconsin-Madison (USA); New Zealand Tourism Research 
Institute (New Zealand); University of Seville (Spain); Universität 
Eichstätt/Ingolstad (Germany); University of Christchurch (New 
Zealand); University of Lithuania (Lithuania); University of 
Bologna (Italy). 
 
Under 2014 har bland annat följande personer vistats hos ETOUR:  
Wolfram Höpken,University of Ravensburg, Germany 
Harald Pechlaner, Universität Eichstätt- Ingolstad, Germany 
Noell O’Connor, Limerick Institute, Ireland 
Tage Petersen, Centre for Regional and Tourism Research, CRT, 
Bornholm (Denmark) 
Alon Gelbman, Kinneret College on the Sea of Galilee (Israel) 
Tuija Sievänen, The Finnish Forest Research Institute. 
!
NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM 
!
Nationellt Vintersportcentrum (NVC) är under 2014 världsledande 
inom skidforskning (längd, alpint och skidskytte) vad gäller 
internationella vetenskapliga publiceringar. Forskningscentret har 
stark fokus på FoU-områdena fysiologi och biomekanik med en 
unik och världsledande laboratoriemiljö för dessa domäner vid 
Campus Östersund samt en fältstation i Åre.  
 
Under 2014 har centret haft 20-tal anställda, etablerade och inom 
sina respektive forskningsfält, ledande seniora forskare. NVC har 
under 2014 publicerat ca 60 originalartiklar i internationella 
tidskrifter och 20-talet konferensbidrag vid internationella 
forskningskonferenser. 
 
NVC har ett nära samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och 
ett antal idrotter (Svenska Skidförbundet, Svenska 
Skidskytteförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska 
Handikappidrottsförbundet m.fl.) och har status som ”Olympiskt 

testcentrum”. Under 2014 har forskningen breddats och omfattat fler 
idrotter (orientering, traillöpning, ishockey m.fl.)samt även området 
fysisk aktivitet och hälsa. 
 
NVCs nationella samarbetspartners är:  
Karolinska Institutet (KI), Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), 
Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Göteborgs Universitet, 
Karlstads Universitet, Lunds Universitet och Chalmers tekniska 
högskola. 
 
NVCs internationella samarbetspartners är:  
Universitetet i Salzburg, Österrike, Sporthögskolan i Köln, 
Tyskland, Universitetet i Wuppertal, Tyskland, Universitetet i 
Ljubljana, Slovenien, The Copenhagen Muscle Research Centre 
(CMRC), Köpenhamn, Danmark, Syddanskt Universitet, Danmark, 
Universitetet i Aalborg, Danmark, Norges teknisk-
naturvetenskapeliga universitet (NTNU) Trondheim, Norge, 
Universitetet i Verona, Italien, University of Colorado at Boulder, 
USA och Universitetet i Jyväskylä, Finland. 
 
SPORTS TECH RESEARCH CENTRE 
!
Sports Tech Research Centre har ett livskraftigt nätverk med ett 
flertal nationella och internationella partners. Genom den utrustning 
och kompetens (forskare och studenter) som finns så blir rollen 
tydlig i de samarbeten som sker. T.ex. är kunnandet inom additiv 
tillverkning (friformsteknik) en viktig samarbetsfaktor inom 
medicinområdena, samt tekniska kunnandet inom biomekanik, 
produkt- och prototypframtagning i samarbete med 
handikappidrotten och Internationella Paralympiska Kommittén.  
 
De utbildningar som ges i kombination med den utrustning och 
personal som finns, har gett Sports Tech Research Centre 
en attraktiv ställning som samarbetspartner i FoU-projekt. Miljön 
samarbetar kontinuerligt med ett 40-tal outdoorföretag och 30-tal 
industriföretag. Sports Tech Research Centre har under perioden 
2007-2014 uppnått ett stort antal samarbeten och nätverk. Detta 
gäller över alla forskningsområden inom gruppen och även i 
kombination med både grund- och forskarutbildning. Samverkan 
sker med ett stort antal universitet, organisationer och sjukhus. 
 
Sports Tech Research Centre nationella samarbetspartners är: 
Akademiska sjukhuset i Uppsala, Ångströmslaboratoriet Uppsala 
universitet, Högskolan i Borås, Eskilstuna sjukhus, Göteborgs 
universitet, Sahlgrenska sjukhuset, Umeå universitetssjukhus, 
Östersunds sjukhus, Jämtland- Härjedalens 
Handikappidrottsförbund och Svenska Handikappidrottsförbundet. 
 
Sports Tech Research Centre internationella samarbetspartners är: 
Aalborgs universitet,Danmark, SINTEF, Trondheim, Norge, 
Tekniska universitetet i München, Tyskland, Universitetet i Padova, 
Italien, Universitetet i Bath, England och Internationella 
Paralympiska kommittén, Canberra University, Australia, Padova 
University, Italy, Torino University, Italy, Montreal, McGill 
University, Canada, University of Rostock, Germany, University 
Hospital, Tubingen, Germany, University of Birmingham, UK, 
Novosibirsk University/SoftLab NSK, Russia, University of 
Salzburg, Austria, Loughborough University, UK, US Olympic 
Committee, US Biathlon Team, USA. 
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8. ATTRAKTIVITET FÖR YTTERLIGARE 
FINANSIERING, PERSONER OCH FÖRETAG 
 

”Satsningen på skidskyttet har en central roll för den regionala utvecklingen och har blivit en motor för 
investeringar på kommunal och regional nivå. Här har Peak Innovation aktivt medverkat bland annat i 
samband med vårt gemensamma event, Biathlon Summer Summit” 

Patrik Jemteborn, Svenska Skidskytteförbundet!

För att skapa en ökad attraktionskraft har regionen gjort en 
medveten strategisk profilering mot turism, sport och friluftsliv 
vilket bl.a. syns i satsningen på Peak Innovation och den regionala 
utvecklingsstrategin samt innovationsstrategin. Här är 
Mittuniversitetets dragningskraft viktig. En annan påverkansfaktor 
är regionens satsningar inom turism- och destinationsutveckling. 
Ambitionen är att skapa en miljö som är attraktiv för investeringar, 
entreprenörer och utvecklingsbenägna individer och företag.  

Det finns ett direkt behov hos företag och forskare att mer effektivt 
söka tidig utvecklingsfinansiering för varor och tjänster samt 
forskningsmedel. Det finns traditionellt riskkapital till förfogande 
för framgångsrika affärskoncept men i tidiga skeden i processen 
finns utvecklings-, test- och verifieringsbehov som riskkapitalet inte 
är villigt att finansiera. Därför ska Peak Innovation tillhandahålla 
stöd inom området utvecklingsfinansiering i syfte att offentligt 
utvecklingskapital görs tillgängligt för tidiga utvecklingsidéer, 
regionala projekt, entreprenörer och destinationer. Under året har 
Peak Innovation genomfört en upphandling av tjänster inom 
utvecklingsfinansiering inom områdena nationell och internationell 
finansiering såsom EU-medel, regionala medel, forskningsmedel 
samt ägarkapital. Detta har medfört att verksamhet inom detta 
område varit lägre under 2014 än tidigare. Ambitionsnivån höjs för 
2015 och framåt. Andra exempel på aktiviteter som syftar till att 
attrahera investerare till regionen är engagemanget i Åre 
Kapitalmarknadsdagar. Processledningen tillsammans med 
regionala företag har genom deltagande och showroom skapat 
möjligheter till investeringar i företagen. 

En medveten profilering av vinteridrottsverksamhet har skett i 
regionen genom bl.a. Skid- och Skidskytteuniversitetet, Nationellt 
Vintersportcentrum, Svenska Skidförbundets alpina verksamhet, 
Svenska Skidskytteförbundet, satsningar på Skidstadion i Östersund, 
utveckling av Nationalarenan i Åre inkl. Nationellt 
Vintersportcentrum Åre. Detta innebär att regionen är 
förstahandsvalet för de flesta elitaktiva inom längd och skidskytte 
när de väljer vart de ska bo, träna och utvecklas som elitaktiva. För 
att ytterligare stärka bilden av regionen i nationella sammanhang 
bjöds Riksidrottsförbundets Idrottschef in för samarbetsdiskussioner 
och visning av Östersunds Skidstadion samt Mittuniversitetets labb- 
och testmiljöer. I Bräcke kommun har det sedan en tid tillbaka 
planerats en byggnation av en skidtunnel i ett av Försvarets gamla 
bergrum. Under perioden har Peak Innovation varit med som 
rådgivande och delfinansierat en förstudie för kommersiell analys av 
vad en Skidtunnel ger för regionala ekonomiska effekter som 
besöksmål. En inomhusanläggning blir ett komplement till 
skidstadion i Östersund, labbmiljöerna hos Nationellt 
Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre vilket då 

ytterligare befäster regionen som ett internationellt ledande 
utvecklingscentrum för ”smala skidor”. 

Peak Innovation har i samarbete med Svenska Curlingförbundet och 
Riksidrottsförbundet genomfört en förstudie avseende 
internationella curlingmästerskap i Östersund. Denna resulterade i 
en ansökan för Curling EM 2017, Curling VM mixed double 2020 
och Curling VM 2022. Vidare har ett samarbete pågått med Svenska 
Skidskytteförbundet och Biathlon Events AB genom initiativet 
Biathlon Summer Summit 25-27 juli. Internationella aktörer inom 
skidskytte bjöds in i syfte att marknadsföra regionen och de 
möjligheter som här erbjuds kring forskning, produktutveckling, 
träning, studier etc. Vilket senare visade sig stärkte kandidaturen 
och utnämningen som arrangörsort för Skidskytte VM 2019.  

Det finns en till stor del outnyttjad kraft och resurs i det stora antal 
före detta elitaktiva samt nuvarande elitaktiva som bor, tränar och 
testas i regionen. Under året har därför dessa kallats samman i ett 
Athlete Advisory Board. Andra initiativ har även tagits angående 
elitaktiva och attraktivitet såsom inom coachning, 
rekrytering/bemanning och inom ramen för Sweden4all har 
regionens attraktivitet stärkts som arrangörs- och utvecklingsort 
inom vinteridrott mot målgruppen funktionsnedsatta. 

En ökande trend är att regionen attraherar fristående och anställda 
produktutvecklare och designers som väljer att bosätta sig i regionen 
för att arbeta med regionala företag och/eller företag placerade i 
andra delar av Sverige eller världen.   

För sjunde året i rad deltog processledningen tillsammans med 
Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre på 
världens största sport och friluftsmässa ISPO i München. Företag 
som exempelvis Craft, Scott, SSAB, POC, MIPS, FunBeat, 
Klättermusen, Woolpower, Peak Performance, Skigo, Bliz Eyewear, 
Dynafit, HESTRA samt ytterligare ett 15-tal besöktes under dessa 
dagar. Peak Innovation var representerade på ISPO-mässan med två 
utställningsytor tillsammans med forskare och studenter från 
Mittuniversitetet. Under mässan delas priset ISPO Award ut och där 
vann SKHOOP, Woolpower och POC guld i sina respektive 
klasser. Peak Innovation har varit delaktig i olika processer med 
dessa tre företag. Även Åre Skidfabrik/Extrem vann ett av ISPOs 
priser. Under dessa dagar fördes även diskussioner med ISPO om ett 
framtida samarbete inom ramen för Åre World Business and Sports 
Forum. 

Under året har ett 10-tal företag besökt regionen utifrån att de visat 
intresse för FoU-samarbete med Peak Innovation och i synnerhet 
Mittuniversitetets forskningsmiljöer, exempelvis H&M och 
Salomons forsknings- och utvecklingschef från Frankrike. 

!
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9. AKTIVITETER FÖR EGET LÄRANDE, 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  

!
!
!
!
!
!
!
!
Efter treårsrapporten och efterföljande diskussioner med VINNOVA 
inriktades följeforskningen mot att lägga en solid grund för 
klusterinitiativets tredje fas. Ett brett urval av aktörerna i 
innovationssystemet samt kärnföretagen intervjuades om sin syn på 
Peak Innovations nuläge och framtid. Förväntningar på och behov 
av Peak Innovation kartlades samtidigt som aktörssystemet i stort 
beskrevs i syfte att identifiera risker för dubbelarbete eller vita fält. 
Detta bedömdes som viktigt med tanke på att Peak Innovation under 
sina första 6,5 år spelat en viktig roll som motor för den regionala 
utvecklingen i stort och inte bara kopplat till VINNVÄXT-
uppdraget. I takt med att andra aktörer stigit fram har 
förutsättningarna för Peak ändrats utan att kartan förnyats. Detta kan 
skapa rollkonflikter. Följeforskningen har därför fokuserat på att 

klargöra nyttan med Peak Innovation både som regional och 
nationell satsning och hur initiativet ska utveckla internationell 
excellens. 

Under året har processledningen medverkat på två ERFA-möten och 
en ordförandekonferens arrangerat via VINNVÄXT-programmet. 
Dessutom har processledningen haft en processtödsresurs kopplat 
till initiativet. Initiativet har även tillgodogjort sig erfarenhet från 
många års forskning inom utveckling av innovationssystem, kluster 
och följeforskning/processtöd via forskaren Tommy Roxenhall från 
Mittuniversitetet. 

I uppstarten av etapp III genomfördes även en upphandling av 
följeforskning/processtöd till den kommande perioden. 
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10. GENUS, JÄMSTÄLLDHET 
OCH MÅNGFALD 
 

”En utmaning är att skapa ett långsiktigt samarbete som utvecklar den paralympiska rörelsen, samtidigt som 
det gynnar de som lever i regionen och ger inspiration och möjlighet till ett aktivt liv för människor med en 
funktionsnedsättning. Här finns förutsättningar, både genom de fina anläggningarna och engagerade personer 
på flera nivåer. Ni har de bästa möjligheterna, nu gäller det att förvalta och vidareutveckla dessa.” 
 

Rita van Driel, styrelseledamot Internationella Paralympiska Kommittén!

!
!
För initiativet är det viktigt att ta vara på både kvinnors och mäns 
kompetens och engagemang. Peak Innovation verkar för att 
tillsättning av personer, i den egna organisationen, styrelser och de 
projekt som genomförs, sker utifrån en så jämn fördelning som 
möjligt ur ett genusperspektiv. Peak Innovation arbetar t.ex. aktivt 
med att föra fram kvinnor som förebilder vid olika tillställningar, 
vid besök och visningar av verksamheten. Både styrelsen i Mid 
Sweden Science Park AB och styrgruppen för Peak Innovation har 
haft kvinnliga ordföranden under 2014. Detta tillsammans har 
bidragit till en ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring 
genus och jämställdhetsfrågor både inom och utanför initiativet. 

Via projektet Sweden4all har en regional kraftsamling genomförts 
för att göra regionen till en destination och mötesplats för idrottande 
individer med funktionsnedsättning. Här finns stora möjligheter att 
positionera sig och inta en ledande roll i världen inom ett område 
där det idag finns få aktörer. Det har tagits flera steg för en ökad 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att ta del av de 
unika möjligheter som regionen ger. Tillgänglighet är en central del 
i ett folkhälsoarbete. Det är ett område med stor potential inom både 
produktutveckling och besöksnäring och ligger väl i linje med Peak 
Innovations verksamhetsområden. Peak Innovation samarbetar även 
med Jämtland Härjedalen Turism via ett antal genomförda 
tillgänglighetsinventeringar av evenemang. En milstolpe var även 
Internationella Paralympiska Kommitténs besök i Östersund. Under 

besöket genomfördes även workshops t.ex. kring att etablera ett 
större årligt evenemang i regionen.  

Peak Innovation har under året varit medfinansiär till projektet 
SoLab, inom Mid Sweden Science Park AB, vars verksamhet har 
coachat innovatörer med inriktning sociala innovationer och idéer 
som löser samhällsutmaningar. SoLabs projektledare har deltagit i 
en nationell konferens kring sociala innovationer med målsättning 
att bygga en Strategisk innovationsagenda för social innovation. 
SoLab har även deltagit på en ERFA-träff hos Tillväxtverket för 
projekt som riktar sig mot sociala innovationer och 
samhällsentreprenörskap samt deltagit på SISP, Sveriges 
Inkubatorer och Science Park, marknadsmöte. Detta har lett till att 
SoLab blivit inbjudna till flertalet andra Science Parks för att berätta 
mer kring hur regionen arbetar med hållbarhet. Ett bolag som har 
coachas inom ramen för Peak Innovation medfinansiering är Rent A 
Plagg, som nominerades till regionfinalen i Venture Cup.  

Andra aktiviteter inom området är: 

• Deltagit på nätverksträff med Fokus Outdoor Women, 
inriktning kvinnor med en bakgrund inom produktutveckling. 
 

• Deltagande på Deloittes kvinnliga nätverk. 
 

• Arrangerat en hållbarhetsföreläsning där ett 40-talet personer 
deltog.

 

”Vi lever i ett samhälle med ohållbar konsumtion, man behöver inte äga allt för att få en bra semester. Hos oss 
går det istället att hyra kläder och utrustning av hög kvalitet. Vår butik fungerar som ett showroom för våra 
samarbetspartners och där vi medvetet har valt starka lokala varumärken i första hand. Klädbibliotek är en 
växande trend som leder till ekonomisk vinst för individen och till miljövinster för samhället i stort.” 

 
Magnus Sellberg – ägare Rent A Plagg 
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11. ORGANISATION 
 

PEAK INNOVATION 
PERIOD 2014-01-01 - 2014-12-31 
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! !

STYRGRUPP 

PROCESSLEDARE VERKSAMHETSGRUPP 
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MID SWEDEN SCIENCE PARK AB 
PERIOD 2014-01-01 - 2014-12-31  

  

VTC 
SERVICE 
18%!
(13,7) 
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12. STYRELSE & STYRGRUPP 2014 
MID!SWEDEN!SCIENCE!PARK!OCH!PEAK!INNOVATION!
!
!
!
MID SWEDEN SCIENCE PARK AB 
PERIOD 2014-01-01-- 2014-06-03 
STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) 
 

Styrelseordförande (VU) 
AnnSofie Andersson, Östersunds kommun 

Vice ordförande (VU) 
Olle Martinelle, Peak Business & Sports AB 

Styrelseledamot 
Lars Andersson, VTC Service AB 

Styrelseledamot (VU) 
Gun Jonsson, J/H Idrottsförbund 

Styrelseledamot 
Jan Bergström, J/H Idrottsförbund 

Styrelseledamot 
Mikael Sundman, Åre kommun 

Styrelseledamot 
Susanne Norman, Peak Business & Sports AB 

Styrelseledamot 
Mikaela Munck af Rosenschöld, Krokoms kommun 

Styrelseledamot 
Sven-Åke Draxten, Regionförbundet Jämtlands län 

Styrelseledamot 
Dick Jansson, Peak Business & Sports AB 

Adjungerad i styrelsen 
Verkställande direktör (VU) 
Magnus Burvall 

Adjungerad i styrelsen (VU) 
Mats Tinnsten, prorektor Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Robert Pettersson, Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Susanna Öhman, Dekan för den humanvetenskapliga fakulteten på 
Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Lars Malmbom, Mittuniversitetet 

 

 

MID SWEDEN SCIENCE PARK  
PERIOD 2014-06-03-- 2014-12-31 
STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) 
 

Styrelseordförande (VU) 
AnnSofie Andersson, Östersunds kommun 

Vice ordförande (VU) 
Mats Forslund, Peak Business & Sports AB/VTC 
 
Styrelseledamot (VU) 
Anna Godevärn, Peak Business & Sports AB/VTC 
 
Styrelseledamot (VU) 
Jan Bergström, J/H Idrottsförbund 
 
Styrelseledamot 
Mikael Martinsson, Peak Business & Sports AB/VTC 

Styrelseledamot 
Mikael Sundman, Åre kommun 

Styrelseledamot 
Åsa Johansson, J/H Idrottsförbund 

Styrelseledamot 
Lisa Sallin, Krokoms kommun 

Styrelseledamot 
Sven-Åke Draxten, Regionförbundet Jämtlands län 

Styrelseledamot 
Katarina Nyberg Finn, Peak Business & Sports AB/VTC 

Adjungerad i styrelsen 
Verkställande direktör (VU) 
Magnus Burvall 

Adjungerad i styrelsen (VU) 
Mats Tinnsten, prorektor Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Robert Pettersson, Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Susanna Öhman, Dekan för den humanvetenskapliga fakulteten på 
Mittuniversitetet 

Adjungerad i styrelsen 
Lars Malmbom, Mittuniversitetet 
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STYRGRUPP PEAK INNOVATION 2014 
 
Ordförande styrgrupp Peak Innovation 
Karin Mattsson Weijber, Ordförande Riksidrottsförbundet och 
styrelseledamot Mittuniversitetet 

Medlem styrgrupp Peak Innovation 
Hans-Erik Nilsson, Dekan för fakulteten för naturvetenskap, teknik 
och medier på Mittuniversitetet 

Medlem styrgrupp Peak Innovation 
Susanna Öhman, Dekan för den humanvetenskapliga fakulteten på 
Mittuniversitetet 

Medlem styrgrupp Peak Innovation 
Martin Kössler, Generalsekreterare Scandinavian Outdoor Group 

Medlem styrgrupp Peak Innovation (t o m 2014-03-17) 
Camilla Olsson, F d Verkställande direktör Östersunds Turist- och 
Kongress AB och sakkunnig strateg besöksnäringen i Östersunds 
kommun 

Medlem styrgrupp Peak Innovation 
Niclas Sjögren Berg 
Destinationschef Skistar Åre 

Medlem styrgrupp Peak Innovation (t o m 2014-11-03) 
Magnus Burvall, Verkställande direktör Mid Sweden Science Park 
AB 
 
Medlem styrgrupp Peak Innovation (fr o m 2014-09-17) 
AnnSofie Andersson, Ordförande Mid Sweden Science Park AB  
 
Adjungerad styrgrupp Peak Innovation (t o m 2014-02-02) 
Michael Althin, Processledare Peak Innovation 

Adjungerad styrgrupp Peak Innovation (fr o m 2014-02-03) 
Mikael Jonsson, Processledare Peak Innovation 
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13.  INTÄKTS- OCH 
KOSTNADSREDOVISNING 2014 
!
!
!
!
!
!

              

 

 

Finansieringen av Peak Innovation etapp III under perioden 
20141001 – 20150131 kommer till största delen från VINNOVA. 
En rekvisition för sista kvartalet 2014 har lämnats in till Region 
Jämtland Härjedalen (f.d. Regionförbundet i Jämtlands län) men är 
på grund av handläggningstider ännu inte utbetalt. Åre kommun har 
beslutat finansiera Peak Innovation etapp III med 155 000 kr vilket 
ligger utanför den ursprungliga finansieringen av projektet.  

Kostnadsposten ”Forskning och utveckling” representerar kostnader 
med ursprung i Mittuniversitetet.  Inom verksamhetsområdena 
”Innovationsmiljö” och ”Affärsdriven utveckling” har ännu inga 
kostnader bokförts p.g.a. pågående upphandlingar.  

  

Intäkts'(och(kostnadsredovisning(Peak(Innovation(III
Verksamhetens(intäkter
Finansiering('(budget((tkr) Utfall Utfall(ack Budget

2014 20150131 2014/2016
Vinnova'('Program'Vinnväxt 1'500 1'500 12'000
Åre'kommun 0 155 0
Regionförbundet'i'Jämtlands'län 0 0 9'800
Mittuniversitetet 0 228 2'200
Summa(finansiering 1(500 1(883 24(000

Verksamhetens(kostnader
Kostnader('(budget((tkr) Utfall Utfall(ack Budget

2014 20150131 2014/2016
Forskning'och'utveckling 463 678 4'400
Peak'III'bas 1'605 1'893 8'940
Innovationsmiljö 0 3 2'325
Affärsdriven'utveckling 0 28 1'725
Kommersiella'samproduktionen 2 2 1'450
Internationalisering 166 181 2'120
Sport('o'friluftsregion 271 271 1'940
Hållbarhet,'genus'o'jämställdhet 20 20 300
Uppföljning'o'utvärdering 61 61 800
Summa(kostnader 2(589 3(139 24(000



 
 

!
PEAK!INNOVATION!|!Akademigatan!3!|!Campus!SE4831!|!40!Östersund!|!+46!(0)63451!90!30!|!www.peakinnovation.se!
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