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Peak Innovation är Jämtlandsregionens framtidssatsning inom turism, 
sport och friluftsliv och ska stimulera forskning och aff ärsutveckling 
inom dessa områden. Visionen är att regionen år 2016 ska vara en 
ledande europeisk miljö för forskning och aff ärsutveckling inom  turism, 
sport och friluftsliv. Målsättningen är att skapa tillväxt i nya och 
 befi ntliga företag, skapa fl er kommersiellt intressanta forskningsresul-
tat, attrahera investeringar samt förstärka regionens varumärken och 
 konkurrenskraft.

Peak Innovation är ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, 
 off entlig sektor och idrottsrörelsen. Aktörerna är näringslivet genom 
Peak Business & Sports AB, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, 
Mittuniversitetet, Östersunds-, Krokom- och Åre kommun samt 
 Jämtlands läns landsting (från och med januari 2011 Regionförbundet 
Jämtlands Län). Verksamheten Peak Innovation drivs av ett gemensamt 
bolag – Mid Sweden Science Park AB.
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UNDER VERKSAMHETSÅRET 2010 har den gemensamma plattfor-
men förstärkts liksom samsynen kring våra prioriterade områden 
turism, sport och friluft sliv. 

Det är glädjande att näringslivet i regionen ser de möjligheter som 
samverkan med forskningen ger, då det är i samarbetet mellan 
näringslivet och forskningen som den kommersiella utvecklings-
kraft en fi nns. Mittuniversitetets forskningsmiljöer, ETOUR, 
Nationellt Vintersportcentrum och Sportstech, har i långt högre 
utsträckning än tidigare fokuserat på behovsmotiverad forskning. 
Flera forskare har startat egna företag vilket ger ytterligare kraft  i 
samarbetet.  Nationellt Vintersportcentrum har under året nått den 
största  mediala exponeringen och fi ck i halvårsskift et tillstånd av 
 Regeringen att kommersialisera/sälja sina tjänster.

Regionens förutsättningar är unika och omvärldens intresse för vad 
vi har att erbjuda inom turism, sport och friluft sliv ökar alltmer. 
Vi lever längre, vi är friskare, för många har privatekonomin förbätt-
rats avsevärt och vi lägger allt mer pengar på hälsa och friskvård. 
Förutsättningarna för en ökad tillväxt i verksamheter som ligger i 
linje med, eller har kopplingar till turism, sport och friluft sliv, är 
mycket bra.

Våra målsättningar är att bidra till och stimulera:
• tillväxt i nya och befi ntliga företag 
• etablering av nya företag och verksamheter 
• fl er kommersiellt intressanta forskningsresultat 
• attrahera fl er investeringar 
• förstärka regionens varumärke och konkurrenskraft  

AKTIVITETER UNDER ÅRET

En stor delegation med studenter, forskare och representanter för 
Peak Innovation, deltog på ISPO-mässan i München. I april var 
det premiär för Åre Kapitalmarknadsdagar, ett lyckat initiativ som 
lockade 200 deltagare – bland annat entreprenörer och represen-
tanter från näringslivet, kapitalägare och politiken. Temat var 
”Business & Sports” och på en presskonferens visades Elmacchina 
upp, världens första elmotoriserade skoter. 

I april stod vi som värd för VINNVÄXTs Erfarenhetsmöte 
där samtliga tolv initiativ var representerade samt VINNOVAs 
 Generaldirektör Charlotte Brogren fanns på plats.

Fler viktiga händelser; beslutet tas att Svenska Skidförbundets 
alpina verksamhet etableras i Åre, Nationellt Vintersportcentrum 
vinner Peak Innovation Award 2010, Peak Innovation Företagar-
center öppnar i Åre och näringslivet i Östersund tar initiativ till ett 
destinationsbolag, Destination Östersund AB.

Internationellt utbyte i form av delegationsbesök och aff ärsresor ge-
nomfördes bland annat med Chamonix, Manchester, Lillehammer 
samt Venetioregionen. Det internationella arbetet är en avgörande 
del av vårt uppdrag och vi kommer att lägga stort fokus på det under 
kommande verksamhetsperiod, bland annat genom samverkan med 
andra internationella utbyten som sker i regionen.

Det är med stor glädje vi noterar det kraft fulla engagemang som 
partnerskapet och dess aktörer visat under verksamhetsåret. Vi 
är fortfarande bara i början på den färdväg vi stakat ut och som 
 VINNOVA ger oss sitt stöd för, men det engagemang som så många 
visar gör att vi känner en stark framtidstro. Så genom regional 
 samverkan ska vi nå vår vision 2016:

”Jämtlandsregionen är en ledande europeisk 
miljö för forskning och aff ärsutveckling inom 
turism, sport och fr iluft sliv.”

1. PEAK INNOVATION FÖRSTÄRKER 
REGIONENS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Peak Innovations verksamhetsidé är att etablera och bygga upp ett innova-
tionssystem och kraftsamla kring regionens strategiska tillväxtområden turism, 
sport och friluftsliv. Detta ska ske genom samverkan mellan innovationssyste-
mets aktörer; Mittuniversitetet, näringslivet, idrotten och off entligheten. 

Jens Nilsson
Ordförande

Lasse Lindqvist
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RESANDE OCH TURISM är en av världens största industrier med 
mer än 258 millioner arbetstillfällen världen över1. För Sveriges del 
har turistnäringen fått en allt större betydelse med ett exportvärde2 
som år 2009 uppgick till 93,6 miljarder kronor vilket är högre än 
exportvärdet för järn, stål och bilindustri tillsammans (64 miljar-
der)3.  Enligt World Economics Forum4 som vartannat år utvärderar 
139 länders konkurrenskraft , aff ärsklimat och bäst potential för 
utveckling av turism, klättrade Sverige från sjuttonde plats år 2007 
till femte plats år 2011. Turism och besöksnäring är således på väg 
att bli Sveriges nya basnäring med cirka 160 000 anställda på helårs-
basis och en omsättning på cirka 250 miljarder kronor per år5, som 
förväntas öka till 450 miljarder6 kronor om tio år.

Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest off entliga 
resurser på forskning. I Regeringsförklaringen i höstas slogs det fast 
att det ska tas fram en innovationsstrategi för Sverige, en process 
som nu pågår med visionen att Sverige ska vara det mest innovativa 
landet år 2020.

Mot den bakgrunden blir Peak Innovations uppdrag tydligt – att 
öka regionens och nationens internationella konkurrenskraft  genom 
att bli en av de ledande europeiska miljöerna för forskning och af-
färsutveckling inom turism, sport och friluft sliv. 

Jämtlandsregionens framtidssatsning Peak Innovation fokuserar 
på områdena turism, sport och friluft sliv där turismen utgör den 
största näringen. Med utgångspunkt från regionens långa tradi-
tion inom turism och friluft sliv, positionen som ett etablerat 
turistlän med kända destinationer, med en rad internationellt 
erkända outdoor-företag och varumärken samt tre välrenommerade 
forskningsmiljöer inom ramen för Mittuniversitetet, arbetar Peak 
Innovation för att skapa en strategi kring forskning och aff ärsut-
veckling för dessa tillväxtområden. Målsättningen är att samverkan 
mellan akademi, näringsliv, idrott och off entlighet ska resultera i 
exporterbara tjänster och produkter baserade på behovsmotiverad 
forskning och aff ärsutveckling. 

Utvecklingsarbetet vid Mittuniversitetet ligger i linje med Reger-
ingens uppmaning att fortsätta stärka den svenska forskningen. 
Mittuniversitetet fokuserar på fyra profi lområden: Hälsa, idrott 
och sportteknologi, Industriell IT och digitala tjänster, Turism och 
upplevelser samt Skogen som resurs. 

En viktig utgångspunkt är att resultatet ska vara relevant för den 
region där universitetet är beläget.

Jämtland är det län i riket där besöksnäringen sannolikt har mest 
inverkan på den regionala ekonomin7, mycket tack vare den mål-
medvetna satsning på destinationsutveckling som gjorts framför allt 
i Åre. Enligt regionens branschorganisation för turism så har antal 
årssysselsatta inom turismbranschen gått från 3253 till 4675 på bara 
tre år8. 

Nyföretagandet i Jämtland är stort och har ökat med 10 procent 
mellan 2009 och 2010, vilket gör att länet har den tredje högsta 
relativa nyföretagsamheten i riket9. Erfarenheterna från Alpina VM 
2007, Biathlon VM 2008 samt en rad världscuptävlingar bidrar till 
att förstärka bilden av en utvecklingsregion. Till det kan läggas ett 
ökande intresse för friluft sliv och outdoor-produkter överlag, ny 
forskning visar att vi enbart i Sverige lägger totalt 96 miljarder kro-
nor om året på friluft sliv, vilket motsvarar ett genomsnitt på cirka 
12 000 kr/person. I samma rapport konstateras också att det fi nns 
utrymme för expansion, friluft sentusiasterna är beredda att lägga 
ytterliga 33 miljarder på sina intressen10.

Därmed kan man konstatera att det fi nns goda förutsättningarna 
för Jämtlandsregionen att etablera sig som ett nav i Europa för forsk-
ning och aff ärsutveckling inom turism, sport och friluft sliv. I och 
med Peak Innovations tre första verksamhetsår är nu visionen på väg 
att realiseras. 

2. INTRODUKTION

1 www.wttc.org
2 Utländska besökares konsumtion i Sverige
3 Tillväxtverket/SCB
4 Th e Travel & Tourism Competiveness Report 2011
5 Näringsdepartementets

6 TUI, Turismens Utredningsinstitut
7 Svensk Handel 2009
8 Jämtland Härjedalen Turism/Resurs TEM 2010
9 Svenskt Näringsliv
10 Ekonomiska värden i svenskt friluft sliv, oktober 2010

“Det är hedrande att vara en del av VINNOVAs nationella satsning VINNVÄXT, som får 
stort beröm i övriga Europa. Vårt samarbete med VINNOVA är en avgörande faktor för att 
vi ska kunna etablera de kontakter som behövs. Internationalisering är ett nyckelord, genom 
att bli välkända ute i världen öppnar vi för etableringar i vår region. Vi har ett väldigt bra 
läge - nu gäller det att vi tillsammans fortsätter att ta de steg som krävs.”

Jens Nilsson, styrelseordförande Peak Innovation, f d kommunalråd samt blivande Europaparlamentariker
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3VERKSAMHETSBERÄTTELSE

297x210_Operations_Report_Peak_SVENSKA_Uppslag.indd   4297x210_Operations_Report_Peak_SVENSKA_Uppslag.indd   4 2011-05-30   13.352011-05-30   13.35



PEAK INNOVATION

5

3
DEN 13 APRIL 2007 undertecknade regionen sitt unika 4Helix® 
avtal om att ingå partnerskap - för den långsiktiga satsningen Peak 
Innovation med syft e att etablera ett regionalt innovationssystem 
för branscherna turism, sport och friluft sliv. Avtalets parter var 
Mittuniversitetet, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, kom-
munerna Östersund/Krokom/Åre och regionens näringsliv genom 
företagsplattformen Peak Business & Sports AB (PBS AB)11. Seder-
mera gick Landstinget/Region Jämtland in som delägare. Samhand-
ling är ett nyckelbegrepp och 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 aff ärsutveckling inom, turism, sport och friluft sliv.”

Parterna etablerade bolaget Mid Sweden Science Park AB (MSSP 
AB) i syft e att driva initiativet Peak Innovation. I slutet av år 2008 
undertecknades aktieägaravtalet i MSSP AB, som reglerar förhål-
landen i det neutrala utvecklingsarenan. Det långsiktiga målet för 
ägarfördelningen är näringslivet och idrotten 40 %, off entligheten 
30% samt Mittuniversitetet 30 %.

Styrelsen med ordförande, dåvarande kommunalrådet i Östersund 
Jens Nilsson, består av representanter för aktieägarna och träff as 
fyra-fem gånger per år. Styrelsen delegerar till det Verkställande 
Utskottet och processledningen långt gående ansvar och befogen-
heter när det gäller genomförande av strategierna och de dagliga 
ekonomiska besluten inom Peak Innovation.

Processledaren, tillika VD för MSSP AB, leder och ansvarar för 
innovationssystemets drift , förvaltning och uppbyggnad. Idag 
består initiativet av följande verksamhetsområden – Processledning, 
Arena Östersund, Arena Åre, ETOUR, Nationellt Vintersport-
centrum, Sportstech, Öppen Dörr, Utvecklingsfi nansiering samt 
stödfunktionerna Information och marknad, Ekonomi och fi nans, 
Samhandlingsgrupp. Verksamheten inom respektive område leds 
av en projektsamordnare. Dessa, förstärkt med representanter från 
Östersunds- och Krokoms kommun, bildar en ledningsgrupp. 
Sammanlagt har 30 ledningsgruppsmöten genomförts under de 
tre första verksamhetsåren. Processledningen/projektsamordnarna 
är smörjmedlet i innovationssystemet utifrån förankring och 
mobilisering – vilket innehåller kommunikation, processledning, 
uppföljning, lärande, värdeskapande och organisering. Av projektets 
tre genomförda år har det första årets verksamhet för processled-
ningen varit förberedelsearbete såsom rekrytering, planering och 
organisering. Forskningsmiljöerna däremot startade sin verksamhet 

direkt medan övriga verksamhetsområden har varit verksamma de 
senaste två åren. 

Samhandlingsgruppen, under ledning av Landshövding Britt 
Bohlin, har träff ats vid åtta tillfällen och består av ca 45 personer. 
Samhandlingsgruppen utgör ett brett och strategiskt samverkans-
nätverk där regionens centrala aktörer deltar. Gruppen har fyllt en 
viktig funktion och påverkat initiativets inriktning genom att ha va-
rit referensgrupp, förankrare och informationsförmedlare. Exempel 
på teman har varit Internationalisering och omvärld, Exporterbar-
het, Kommersialisering, Utvecklingsfi nansiering, Innovation och 
kreativitet, Information och kommunikation. Grupperingen har 
kraft fullt bidragit till initiativets regionala positionering. 

Ledningsgruppen har utfört ett strategiarbete under verksamhe-
tens första fas, som sedan förankrats i Samhandlingsgruppen och 
beslutats av styrelsen, Handlingsplan 1.1. Detta underlag har under 
arbetets gång sedan konkretiserats av verksamhetsområdena i årliga 
aktivitetsplaner. Eft er halva projekttiden genomfördes ett strate-
giarbete under ett två dagar långt seminarium för att ytterligare 
fördjupa och uppdatera aktivitetsplanerna.

Förankringen av initiativet har skett genom cirka 500 presentatio-
ner, seminarier och enskilda möten med totalt 10 000 personer. 
Bland annat har ett antal möten med strategiska grupper såsom de 
tre kommunernas kommunstyrelser, landstingsstyrelsen i Jämtlands 
län, Länsstyrelsens ledning och Regionalekonomiska ledning, Peak 
Business & Sports AB:s styrelse, Samhandlingsgruppen genom-
förts. Förutom ovan nämnda förankringsprocess så har initativet 
marknadsförts genom trycksaker, hemsida och annonsering.

Identifi ering av aktiviteter och FoU-projekt har skett genom 
verksamhetsområdena, både gentemot forskningsmiljöerna och 
företagen. Mycket energi har lagts på att uppmuntra forskningsmil-
jöerna till kommersialisering samt att motivera mindre företag utan 
erfarenhet av forskning till detta samarbete. Sammanlagt har ca 50-
tal mindre och större utvecklingsprojekt påbörjats och genomförts 
med företag och ca 250 kontakter har etablerats då främst inom 
Öppen Dörr- verksamheten.

Urvalsprocessen bygger på att projektidéer fångas upp från 
initiativets kunder:

1. Forskare, labb-personal och studenter
2. Aff ärs-/produktutvecklare i företag
3. Entreprenörer och övriga idégivare

3. ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT 

11  Peak Business & Sports AB har ambitionen att bli ett ledande europeiskt nätverk 
för näringsliv och idrott inom branscherna turism, sport och friluft sliv. PBS AB har 
idag över 50 delägare och partners, indirekt 1000-tals, knutna till bolaget och dess 
verksamhet.

”Turism, sport och fr iluft sliv är vår basindustri och dess utveckling stärker såväl Jämt-
landsregionens som nationens tillväxt. Peak Innovations mobilisering och arbetet kring 
denna utveckling har varit avgörande. Jag ser kraft en i det här initiativet som mycket 
positiv och viktig för regionens fr amtid.”

Britt Bohlin, Landshövding i Jämtlands län

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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12 Teknik, Ekonomi, Marknad, Produkt, Organisation, Forskningsanknytning
13  MIUN Innovation har till uppgift  att stimulera forskare och studenter att skapa 

aff ärsidéer sprungna ur forskning och akademisk kunskap, stödja idéinnehavaren i 
innovationsprocessen, från idé till aff ärskoncept samt utveckla en kultur inom uni-
versitetet som gör kommersialisering och företagande till en attraktiv valmöjlighet 
för forskare och studenter.

Projektförslagen analyseras genom den s.k. TEMPOR-metoden12, 
analys av övriga framgångsfaktorer samt idégivarens kompetens och 
drivkraft . Urvalskriterierna är:

• Banbrytande
• Exportpotential
• Forskningsanknutet
• Vidareutvecklingsbart
• Strategiskt och infrastrukturellt betydelsefullt

TEMPOR och uppdragsbeskrivningarna är uppföljningsinstru-
menten. Kontakter med de uppdragsansvariga sker kontinuerligt. 
En ambition fi nns att minimera formalia för att vinna tid för 
projektledarna att genomföra sina verksamheter. 

Inom forskningsmiljöerna sker urvalet av FoU-projekt i nära samar-
bete med bland annat näringslivet, Sveriges Olympiska Kommitté, 
nationella och regionala idrottsförbund, elitidrottare och/eller 
elittränare samt branschorganisationer. Detta har varit nödvändigt 
för förankring och relevans mot olika målgrupper. Även studenters 
idéer tas tillvara genom samarbetet med MIUN Innovation13.

4VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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DEN REGIONALA MOBILISERINGEN identifi erades som en 
framgångsfaktor och initiativet har därför valt att fokusera på det 
arbetet. Det har skett genom uppsökande verksamhet och per-
sonliga möten där ledningen för Peak Innovation förklarat och 
förtydligat mål och vision. Sammanfattningsvis har initiativet 
sedan starten 2008 genomfört ca 500 presentationer inför närmare 
10 000 personer. Parallellt har arbetet pågått med att konkreti-
sera samarbetet med berörda forskare på Mittuniversitetet samt 
företagare och aff ärsutvecklare i regionen. En central fråga har varit 
att ändra förhållningssätt och få forskarna att se möjligheterna med 
att kommersialisera forskningsresultaten och aff ärsutvecklarna att 
se potentialen i den FoU som bedrivs inom forskningsmiljöerna. 
 Tidigt identifi erades tre tydliga målgrupper – forskare, aff ärs-
utvecklare samt den regionala ledningen i form av politiker och 
tjänstemän i off entlig förvaltning. 

Initiativet Peak Innovation har kommunikativt arbetat med 
strategin ”house of brands”, vilket innebär att fokus har legat på att 
kommunicera de resultat som aktörerna i innovationssystemet har 
åstadkommit. På så vis har kännedomen om initiativet ökat och 
skapat legitimitet och därmed inspirerat andra till att delta. 

Peak Innovation har under en period arbetat med en extern press-
ansvarig för att fokusera på press och media. En uttalad spridnings-
strategi har gett resultat i form av fl er publiceringar, såväl regional 
som nationellt och internationellt. Ett externt pressrum har 
skapats, www.mynewsdesk.se, som inneburit att initiativet relativt 
enkelt nått ut till en vid krets av tidningar och journalister. Under 
Scandinavian Outdoor Summit genomfördes ett samarbetade med 
Mandel Consulting, en PR-byrå med fokus på den engelska och 
tyska marknaden. Det, i kombination med att drygt 15 inbjudna 
journalister från hela världen medverkade, resulterade i ett stort 
antal internationella pressklipp.

I enhetlighet med ”house of brands” – strategin har följande kom-
munikativa mål legat till grund för den kommunikationsplan som i 
sin första version togs fram till hösten 2009:

1. Öka kännedomen om projektet
•  Personliga möten och presentationer för den regionala ledningen, 

näringslivet och akademin.
•  Gradvis övergång till att beskriva resultaten i tryckt och digital media.
• Ökad närvaro i press under andra hälft en av verksamhetsperioden.

•  Situationsstyrd annonsering i enhetlighet med ”house of brands”-
strategin. 

2. Skapa legitimitet
•  Agera som ett ”house of brands”, resultaten ska tala för sig själva 

och varumärkena framhävas.

3. Förtydliga erbjudandet
•  Paketering av initiativets erbjudanden genom att kommunicera 

resultaten i redaktionell form.
• Formulering av riktade erbjudanden till specifi ka målgrupper.

Kanaler har i första hand varit personliga möten kompletterat med 
tryckt material samt närvaro på www.peakinnovation.se. 

Sammanfattningsvis har Peak Innovation under verksamhets-
periodens tre första år producerat sex tryckta nyhetsbrev, ett tiotal 
digitala utskick, Årsredovisning 2009/2010 samt en engelsk pre-
sentationsbroschyr för regionen - “Th e Peak Region” (uppdaterad 
2011). Vidare har en broschyr för Nationellt Vintersportcentrum 
tagits fram samt under våren 2011 Peak Innovation Summary, där 
insatser och resultat under perioden redovisats. Två annonser i det 
internationella Cleantech magasinet, Green Solutions, annonse-
ring tillsammans med Östersunds Turist & Kongress nationellt 
i Dagens Industri samt en helsidesannons i lokalpress i samband 
med Vinterfestivalen 2010. Under första kvartalet 2011 gjordes en 
annonskampanj i lokalpress i samband med bland annat World Cup 
i Åre. Totalt cirka 200 pressklipp i lokal och nationell press, samt 
ett antal klipp i internationell media, bland annat i samband med 
Scandinavian Outdoor Summit. Peak Innovation har även synts i 
TV3 i samband med programmet Landskampen, en sportduell mel-
lan före detta elitaktiva från Sverige och Norge. Programmet var en 
samproduktion mellan Sverige och Norge.

4. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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5
SEDAN START har ca 250 idéer inkommit, varav ett 100-tal analy-
serats, valts ut och hanterats enligt TEMPOR modellen. Däreft er 
har ett antal idéer erhållit rådgivning via processledning, nätverks-
koppling eller förstudieuppdrag. Ett 20-tal av dessa har i dagsläget 
potential att bli långsiktigt lyckade och till fullo svara mot mål och 
ställda urvalskriterier.

Under perioden har drygt 650 företag/organisationer samt 44 
akademiker varit engagerade i initiativets aktiviteter/projekt. Peak 
Innovation har medverkat till att 21 nya företag har startats. 62 
prototyper har tagits fram och tre patent har registrerats. Fem 
produkter och åtta tjänster har marknadsintroducerats och skapat 
intäkter på en internationell marknad. Vidare har 31 ansökningar 
om utvecklingsfi nansiering lämnats in till olika fi nansieringskällor 
varav ett tiotal projekt hos nationella och regionala program/aktörer 
har beviljats någon form av utvecklingsfi nansiering, detta till ett 
värde av ca 10 Mkr.

Om man ser resultat mot bakgrund av målet att åstadkomma inno-
vativa och exporterbara produkter och tjänster, är det främst stödet 
till projekt Positionering/”Track360” som nu börjar ge resultat. 
Hjälpmedel för att eff ektivisera snöproduktion, byggt på GIS/GPS-
teknologi, exporteras nu till internationella skidorter exempelvis 
Reiter Alm, Blue Mountain NY och Åre. Parallellt med denna 
produktutveckling har forskarna vid ETOUR utvecklat tjänstesys-
tem, byggt på samma teknologi, för att bl a fånga kundupplevelser 
i realtid. Det know-how som skapats utgör dessutom grunden för 
fortsatt produkt- och aff ärsutveckling inom Arena Management, 
med andra ord system för information om kunden/personen, ma-
skinen, naturförhållanden etc i en arena. En serie av nya produkter 
och tjänster växer fram: 

• LängdGis för information om bl a längdskidspårs kvalitet. 
• Snödjupsmätning byggt på radar.
•  Betalningssystem för att smidigt kunna sätta pris på och betala 

för kvalitetsförbättringar.
•  Virtualisering av arenan för att utveckla nya tjänster, spel och 

upplevelser.

Ett annat projekt är ”Skiers Accredited” som utvecklat en metod 
för att utveckla ledarskap och personlig förmåga parallellt med 
skidåkning. Företaget har snabbt utvecklats till en internationell 
organisation och nätverk. Projektet ”Hållbarhetsstyrning” startades 
utifrån ett behov av att kunna hållbarhetsdeklarera varor/tjänster 
inom turism- och outdoorbranschen. Företaget Empowerment och 

Dag Lotsander har till uppgift  att implementera LEAN services i 
företag. Sammanlagt har 64 företag i Åre och 23 företag i Östersund 
deltagit i LEAN-seminarierna. Exempel på företag från Åre som har 
infört LEAN i sin verksamhet är Åre Chokladfabrik, Åre Destina-
tion, Åre kommun samt Klättermusen.

Destination and Event Management är en metodutveckling för att 
utveckla aff ärer i syft e att öka besöksantalet till destinationerna – ex 
Tränings-/hälso-/vandringsturism, Skiers – utveckling av kärnverk-
samheten skidåkning, realtest av produkter/metoder m m. Parallellt 
sker forskning och utveckling av ny kunskap hos Sportstech (sport-
produkter), Nationellt Vintersportcentrum (testverktyg, sportpro-
dukter) och ETOUR (turismutveckling, analysmetoder) som kan 
integreras i aff ärskoncepten.

Peak Innovations medvetna satsning för att få till stånd mötesplat-
ser och etableringar syft ar till att stödja aff ärsutvecklingen och den 
behovsmotiverade forskningen.

Inom området kompetensförsörjning har Peak Innovation initierat 
en förstudie, Swetour, tillsammans med regionala och nationella 
branschorganisationer inom turism. Swetour syft ar till att initiera, 
leda och genomföra en banbrytande omställning av 10 000 unga 
människor till den attraktiva besöksnäringen. En liknande satsning 
har tidigare har genomförts i Sverige, då riktad mot IT-området, det 
så kallade SWIT projektet.

Projektidéer fångas från:
•  Forskare, labb-personal och i viss mån studenter via MIUN 

Innovation.

•  Produkt-/aff ärsutvecklare i företag, företagsledningar samt 
entreprenörer.

•  Verksamhetsledaren/programrådet/Peak Innovations 
ledningsgrupp.

Ca 80 % idéer/förslag kommer från kunderna och uppskattningsvis 
20 % från processledningen.

Projektförslagen identifi eras genom:
•  Analys av mognad – nuläge till önskvärt – genom TEMPOR-

metoden.

•.  Analys av nyckelfaktorer (ekonomisk bärighet, marknad, 
kundsituationer, lagstift ning, producerbart m m) för möjlig 
framgång.

• Entreprenörens/projektledarens kompetens och drivkraft .

5. VÄRDESKAPANDE I NYA OCH 
BEFINTLIGA FÖRETAG
“Peak Innovation har sammanfört oss med andra företag och aff ärsidéer, en del som vi 
inte haft  en aning om, och har initierat utvecklingsprojekt som vi kommer att bli en del 
av. Indirekt, genom Peak Business & Sports AB, har Destination Östersund AB skapats, 
vilket blir till nytta för vårt företag i fr amtiden.”

Lars Sillrén, VD Storsjöyran AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Urvalskriterierna är:
• Exportpotential.
• Vidareutvecklingsbarhet.
• Banbrytande inom sitt område och/eller för Peak-sfären.
•  Infrastrukturell eller strategisk betydelse för regionen och 

Peak-sfären.
• Forskningsanknytning.

Peak Innovations roll i projekten:
• Initiativtagare.
• Sammanföra samarbetspartners.
• Rådgivare.
• Finansiär av förstudier och forskningsprojekt.
•  Tillhandahålla projektledare och/eller personer som medverkar 

i utvecklingsarbetet.

Uppföljning sker genom:
• Avstämning mot uppdragsbeskrivning.
• Vid behov genom anlitad expert.
•  Verksamhetsledaren för Öppen Dörr adjungeras till styrelse/

projektledning/ledningsgrupp.
• Via följeforskare.

Satsningar i infrastruktur i form av t ex prototypverkstäder, 
labbmiljöer, demonstratorer: 

•  Nationellt Vintersportcentrum Åre, nytt alpint forsknings-
centrum och realtestarena.

•  Peak Innovation Lab. Nationellt Vintersportcentrum 
 Östersund, kommersialisering av sportprodukter och 
testmetoder.

•  Destinationsbelysning, centrumbildning för att öka kunskap 
och kompetens för ljuslösningar – nyttobelysning och 
konstbelysning.

•  Innovationshuset på Campus Östersund: samlokalisering av 
innovationsstödsaktörer.

• Under utveckling: Science Park på Campus Östersund.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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6
MITTUNIVERSITETET HAR under de senaste åren bedrivit ett inten-
sivt arbete med att profi lera sin forskning, detta uttrycks i Mittuni-
versitetets utvecklingsplan 2009 – 2012 (DNR MIUN2008/820) 
som innehåller fyra profi lområden samt fem forskningsområden av 
vilka några på sikt kan utvecklas till profi lområden. Mittuniversite-
tets KK-miljö14 fokuserar på universitetets fyra profi lområden som 
sammanfattas i visionen ”Skog och fj äll som resurser för näringsliv 
och livskvalitet”. Profi lområdena är Hälsa idrott och sporttekno-
logi, Industriell IT och digitala tjänster, Turism och upplevelser 
samt Skogen som resurs. Profi leringen har utgått från områden där 
Mittuniversitetet har möjlighet att både bedriva internationellt 
ledande forskning samtidigt som det fi nns närhet till internatio-
nellt konkurrenskraft iga kluster som kan fungera som partners för 
samverkan och samproduktion.

Det övergripande gemensamma temat för universitetets profi lering 
är en fokusering på områden där excellent forskning vid universitetet 
anknyter till innovationssystem med en stark bas i regionen och de 
regionala utvecklingsstrategier som antagits. Mittuniversitetets profi l 
ger därför underlag för hållbar utveckling och tillväxt i regionen 
genom samproduktion, baserat på de resurser som skog och fj äll repre-
senterar. Det gäller resurser såsom natur, teknik och produktion men 
även resurser i termer av livskvalitet, tjänsteutveckling och nätverk.

De tre forskningsmiljöer som är speciellt intressant för Peak Inno-
vations profi l och som ingår operativt i initiativet är:

• ETOUR
• Nationellt Vintersportcentrum
• Sportstech

PEAK EXPERIENCES – KUNDDRIVEN 
TJÄNSTEINNOVATION INOM ETOUR
Turismforskningsinstitutet ETOUR är centrum för profi lområdet 
Turism och upplevelser. ETOUR forskar, utbildar och kommu-
nicerar om faktorer och processer av betydelse för turistnäringens 
kunskapsbehov kopplat till destinationsutveckling. ETOURs vision 
är: Vi ska 2020 vara Europas ledande miljö för forskningsbaserad 
kunskap om turism.

ETOUR är idag en nationellt ledande miljö för forskningsbaserad 
kunskap om turism. ETOUR hör till den samhällsvetenskapliga 
institutionen vid Mittuniversitetet och Campus Östersund. Med 25 
anställda, däribland 3 professorer, och med ytterligare rekryteringar 

på gång är ETOUR den största miljön i landet inom turism. De 
senaste tre åren har miljön producerat 40 vetenskapliga artiklar/
internationella tidskrift er och 33 konferensbidrag.

Forskningen vid institutet handlar om besökaren (inhemska och in-
ternationella) och besöksnäringens intressenter. Här byggs kunskap 
om destinationsutveckling ur en rad olika perspektiv tillsammans 
med internationella samarbetspartners. Särskilt intresse ägnas inno-
vationsprocesser på destinationer, evenemang och temaparker. Här 
bedrivs också den första nordiska miljön för forskarutbildning med 
examination i turismvetenskap. All forskning vid institutet kan 
sägas vara behovsmotiverad där en dialog med privata och off entliga 
intressenter inom turismen utgör grunden. Under senare år har fl era 
projekt med inriktning mot tjänsteinnovation startats, varav ett – 
Peak Experiences – har direkt koppling till Peak Innovation genom 
fi nansiering.

Uppbyggnaden av projektet Peak Experiences påbörjades under 
senare delen av 2007. Området har växt fram genom en dialog 
mellan fl era forskningsmiljöer och nyckelaktörer i främst Åre och 
Östersund. Projektet grundar sig på ett behov inom turistnäringen 
av djupare kunskap om kundernas värderingar, behov och upplevel-
ser. Till detta kommer en idé om att kunden i större utsträckning 
skulle kunna vara en källa till förnyelse för kreativ utvecklingskraft . 
Projektet har haft  två huvudsakliga delar: ett metodutvecklings-
projekt i samarbete med fl era olika ämnen och institutioner vid 
Mittuniversitetet och med olika företag i regionen, t ex turism-
aktörer och teknikleverantörer. Arbetet har skapat kommersiell 
nytta för de företag som varit involverade i arbetet. Den andra delen 
har därför under sin senare del inriktats mot kommersialisering 
av själva arbetsmetoden. Arbetsgruppen för Peak Experiences har 
bestått av Bo Svensson, docent i statsvetenskap och projektledare, 
Robert Pettersson, fi l dr i kulturgeografi , Ingrid Zakrisson, docent i 
psykologi, Malin Zillinger, fi l dr i kulturgeografi , samt Johan Lilja, 
tekn dr i kvalitetsteknik. Ytterligare medarbetare har deltagit i 
projektet under olika perioder.

Arbetsmetoden består primärt av en familj metoder som syft ar att 
öka förståelsen för besökarens upplevelser uttryckt i beteende och 
känslor i tid och rum på destinationer och anläggningar. Resultaten 
analyseras sedan via mjukvara och visualiseras på en realistisk karta 
över det aktuella upplevelserummet. Ytterligare fördjupad kunskap 
nås genom kompletterande metoder. 

“Vi snubblade in i Peak Innovation på en informationsträff  och fi ck snabbt kontakt med rätt personer. 
Vi hade bara nått halvvägs jämfört med var vi är idag om vi hade gjort den här resan på egen hand.”

Dan Eliasson, delägare Segebaden AB (om samarbete med Sportstech i utvecklingen av Segebadenpulkan)

“Nationellt Vintersportcentrum i Åre kommer att utgöra en unik miljö för avancerade fältstudier direkt i 
backen och bli av central betydelse bland annat för kommande satsningar mot OS i Sochi 2014.”

Professor H-C Holmberg, utvecklingschef på Sveriges Olympiska Kommitté
och forskningschef på Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet.

6. BEHOVSMOTIVERAD FoU

14  KK-stift elsen är högskolornas forskningsfi nansiär med uppdrag att stärka Sveriges 
konkurrenskraft . De fi nansierar forskning och kompetens utveckling vid Sveriges 
17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Aff ärsidé
Idén för Peak Experiences har varit att genom samverkan mellan 
forskning och företag i regionen generera en kunskapsbas om besö-
karens behov som input till aff ärsutvecklingen inom destinationen/
evenemanget. Och genom gemensamma strategiska överväganden, 
mellan forskare och företagare om åtgärder, verka för ökad kundtill-
fredsställelse och lönsamhet i företag. 

Vision
Visionen är att involverade företag, med hjälp av den kunskapsbild-
ning som processen ger upphov till, ständigt skall kunna attrahera 
nya, återvändande och mer nöjda besökare. Vidare att denna i 
regionen pågående process skall väcka internationellt intresse och 
erkännande både i forskarvärlden och i näringslivet. Till sist att 
forskningen som bedrivits når internationell ryktbarhet, t.ex. ge-
nom internationella publiceringar och konferenspresentationer.

Strategier
Strategierna har varit inriktade på att hämta inspiration till den 
kundcentrerade turismforskningen från forskningen kring tillverk-
ningsindustri och andra tjänstesektorer och därigenom hitta nya 
sätt att utveckla forskningsnyttan för kommersiella aktörer. Att 
göra verktygen tillgängliga för ett bredare lager av företag, off ent-
liga aktörer och andra organisationer genom kommersialisering av 
forskningsresultat. Samt att bilda internationella allianser i FoU-
arbetet.

Mer konkret har Peak Experiences haft  följade mål:
•  Utveckla och testa metoder för att öka förståelsen för besöka-

rens upplevelser uttryckt i beteende och känslor i tid och rum på 
destinationer och anläggningar. 

•  Utveckling, utprovning, samt feedback i samverkan med ak-
törer inom turismområdet.

• Spridning av forskningsresultat internationellt.
•  Uppbyggnad av samarbeten internationellt, forskningsmässigt 

såväl som aff ärsmässigt.
•  Teknikutveckling (hårdvara) för eff ektivare genomförande av 

FoU-arbete i fält.
•  Mjukvaruutveckling för tillgängligare och eff ektivare analysar-

bete i FoU.
•  Kommersialisering av arbetsmetoden, med fokus på att bilda ett 

aktiebolag.

Aktiviteter 2008-2011 för att uppnå dessa mål
Huvudaktiviteter under den första delen av perioden har varit att 
utveckla och testa metoder för att öka förståelsen av besökares bete-
ende och känslor i relation till upplevelserummet och tid. Arbetet 
har primärt skett genom fyra case; studier av två event (Biathlon 
World Championships i Östersund 2008 samt Storsjöyran 2009) 
och två destinationsstudier förlagda till Åre sommaren 2008 samt 
vintern 2009. Utformningen och upplägg av respektive studie har 
gjorts i nära samarbete med relevanta aktörer inom besöksnäringen, 
men också teknikföretag. Genom ett samarbete med Skarp Åre 
(en utbildning inom aff ärs- och produktutveckling) har studenter 
involverats i arbete inriktat mot verifi ering av tjänstekoncept. Ar-
betet har kontinuerligt återkopplats till samarbetspartners genom 

projektrapporter, muntliga avrapporteringar och diskussioner, 
föredrag och seminarier.

En annan viktig aktivitet under hela projekttiden har varit veten-
skaplig spridning av erhållna resultat, och att initiera forsknings-
samverkan med andra forskare nationellt och internationellt. 
Förutom artiklar i vetenskapliga tidskrift er (i dagsläget en handfull 
i olika stadier av publicering) har projektet presenterats vid ett 
fl ertal vetenskapliga konferenser både nationellt och internationellt. 
Projektet har också resulterat i studentuppsatser och genererat data 
för ett pågående avhandlingsarbete. Internationella kontakter har 
etablerats, bl.a. med forskare i Australien.

Den andra huvudaktiviteten har varit inriktad på kommersialise-
ring av projektets arbetsmetod. Detta har haft  fyra olika underte-
man: hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling, aff ärsutveckling 
och företagsetablering.

För att öka fl exibiliteten i metoden har arbete pågått för att utveckla 
den hårdvara som behövs för att samla in information. Olika spår 
har prövats i samarbete med forskare inom Mittuniversitetet, och 
olika teknikföretag i regionen. Teknikutvecklingen är snabb på 
området, varför detta är ett arbete som fortfarande pågår och kom-
mer att fortgå även eft er projektets slut, inom ramen för det bolag 
som bildats. Parallellt har också en aktivitet pågått för att utveckla 
mjukvara dels för mer eff ektivt analysarbete, dels för datainsamling. 
Även här har samarbete skett med forskare inom Mittuniversitetet 
men också vid andra universitet, samt med företag i regionen. Detta 
arbete är i sitt slutskede. 

Ett grundligt aff ärsutvecklingsarbete har pågått för att utveckla 
aff ärsidén, tjänstekonceptet, varumärke, säljstrategier, marknads-
föring, m.m. Här är samproduktionen med Miun Innovation, Peak 
Innovation och olika konsultföretag en viktig förutsättning. Paral-
lellt har ett aktivt säljarbete pågått och kontakter tagits med olika 
presumtiva kunder. Tjänstekonceptet presenteras även regelbundet 
vid olika typer av branschmässor. Projektet har rönt stor uppmärk-
samhet i media. I tillägg till detta pågår arbete med att utveckla 
samarbeten med olika aff ärspartners, dels nationellt men också in-
ternationellt. Bl.a. har ett licensavtal utarbetats med ett partnerfö-
retag i Australien. Den sista aktiviteten har bestått i att etablera ett 
företag. Aktiebolaget Peak Experiences R&D bildades i juni 2010.

NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM (NVC)

Nationellt Vintersportcentrum (NVC) är idag en ledande interna-
tionell miljö för idrottsbaserad forskning. NVC är en centrumbild-
ning med institutionen för Hälsovetenskap (IHV) som värdinstitu-
tion. NVC har sedan verksamheten knöts till Mittuniversitetet 
(1/1 2007) etablerats som en nationell/ internationell FoU miljö 
och under perioden 2007 – 2009 har betydande investeringar i 
basstrukturen skett via stöd från EU, regionala off entliga medel 
samt via Institutionen för Hälsovetenskap (IHV). NVC har idag 
unik och exceptionell infrastruktur i form av unika labbmiljöer, 
framgångsrika forskargrupper, kompetent personal och ett nära 
samarbete med externa partners (off entliga, privata och idrottsrö-
relsen) samt ett gott renommé nationellt/internationellt. Under 
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2010 blev NVC världsledande vad gäller skidforskning. Strategin 
för att uppnå denna position har handlat om att etablera en stark 
FoU-miljö och samarbeta med internationellt välrenommerade 
forskare samt hålla hög nivå beträff ande internationell publicering. 
FoU samarbeten sker idag med åtta internationella lärosäten. Under 
våren 2011 inrättades en professur i idrottsvetenskap med inrikt-
ning på olympisk prestationsidrott 

Här fi nns också kunskapsbasen för en framtida kunskapsbaserad 
näringslivsutveckling inom olika områden, tjänster såväl som 
produkter. Följande företag är exempel på samarbeten – Craft , 
Lundhags och SKIGO. NVC unika samarbete med Sveriges 
Olympiska Kommitté (SOK) och ett antal Specialidrottsförbund 
har också haft  avgörande betydelse och bland annat inneburit att 
världsledande idrottare och tränare naturligt kopplats till NVC och 
olika verksamheter och projekt. 

Under sommaren 2010 erhöll Mittuniversitetet besked från reger-
ingen, via regleringsbrev, att NVC kunde ta betalt för olika tjänster 
och produkter som kan erbjudas. Detta beslut har framförallt haft  
en inverkan på förhållningssätt och ”kulturen” vid NVC och olika 
strategier för att utveckla centrats aff ärsmannaskap har påbörjats, 
inte minst med stöd från Peak Innovation. Detta har bland annat 
betytt att företrädare för näringsliv har varit med i olika FoU-
projekt redan i tidiga stadier. Vidare har ett, för universitetsvärlden 
delvis nytt tanke- och förhållningssätt utvecklats vid NVC, där 
variabler som kommersialisering och nyttogörande naturligt fi nns 
med i bilden.

Under tiden för medverkan i Peak Innovation har NVC valt att 
prioritera tre områden;

•  Etablering av Peak Innovation Lab för produktutveckling och 
olika typer av enklare tillverkning av prototyper m.m.

•  Tjänst(er) med inriktning mot brobygge mellan akademin och 
näringsliv samt off entlig sektor och idrottsrörelsen. Funktionen 
har hittills benämnts laboratorieingenjör och har via sin roll 
och struktur haft  en relativt fri roll inom centrat för att snabbt 
kunna svara upp mot olika förfrågningar och önskemål om 
samarbeten.

•  Nationellt Vintersportcentrum Åre, alpint forskningscentrum 
och realtestarena. Forskningsstationen i Åre kommer att utgöra 
en unik miljö för avancerade fältstudier direkt i backen. Här 
kommer det att bli möjligt att genomföra olika biomekaniska 
rörelseanalyser och optimering av teknik och teknikträning i 
eller i nära anslutning till pisten. Här kommer också tester och 
verifi ering av olika sportutrustningar att kunna genomföras..
Miljön utgör en bra plattform för samverkan mellan Mit-
tuniversitetet och näringslivet. Både besöksnäringen, men 
också företag kommer att ha stor nytta av verksamheten som 
kommer att fungera som en realtestarena för olika tjänster och 
utrustning.

NVC har under aktuell period genomfört olika FoU-aktiviteter 
inom både området elitidrott – prestationsutveckling och fysisk-
aktivitet och hälsa. En bärande tanke har här sammanfattats enligt 
”Mass follows class” – det elitidrotten använder vill även bredare 
grupper använda vad gäller utrustning och träningskoncept m.m. 

En stor del av påbörjade och genomförda projekt har tillkommit 
inom den unika miljö och ”smältdegel” som NVC kan erbjuda som 
mötesplats för forskare, idrottare, tränare, ingenjörer och entrepre-
nörer. Vad gäller val av vilka olika projekt som ska genomföras, så 
spelar det nära samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och 
olika idrotter en avgörande roll. Inte sällan har frågeställningar 
som har sin uppkomst hos elitidrottare och/eller elittränare, lätt till 
olika FoU-projekt med stor förankring och relevans för olika mål-
grupper. Exempel på detta är framtagandet av ett nytt unikt valla-
järn för skidpreparering och innovativa utrustningsdetaljer (trugor, 
stavar tävlingskläder m.m.). Ett framtidsområde som bedöms extra 
intressant och det fortsatta arbetet är hälso- och träningsturismen.

SPORTSTECH
Sportstech utgör landets unika 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 
samt forskarnivå. Kopplingen mot tillverkande företag och nyttjare 
av utrustning är mycket betydelsefull för såväl forskningen som 
för utbildningarna. Utbildningen är viktig i Sportstech’s verk-
samhet och studenterna är viktiga resultat- och kontaktskapare. 
Utbildningen startades 2004 och har varit framgångsrik ifråga om 
antal sökande och könsfördelning, speciellt i jämförelse med andra 
utbildningar som är inriktade på maskinkonstruktion. Studenter 
har under åren gått ut i arbetslivet och varav fl ertalet idag arbetar 
med inriktning på sport- och friluft sindustrin. Under utbildningen 
samarbetar studenterna med företag och vidareutvecklar eller nyut-
vecklar produkter. Oft a stämmer inriktningen med pågående forsk-
ningsprojekt och genom detta kan studenter, företag och forskare 
samarbeta inom forskning och utveckling. Peak Innovation har 
medverkat till att dessa samarbetsformer förenklas och på det sättet 
blir det en kreativ miljö där nya möjligheter föds. Peak Innovation 
har sett möjligheterna med studenterna i innovationssystemet och 
satsat på dem, bl a genom stöd för deltagande vid ISPO-mässan15 i 
München. 

Behovet av mer verklighetsnära tester för längdskidåkare i testmiljö 
har accentuerats. Framförallt så är vikten av att använda rätt teknik 
såväl vid träning som tävling en framgångsfaktor. Som en följd 
av detta har Sportstech vidareutvecklat en rullskida för klassisk 
skidåkning. Den nya rullskidan kan ge skidan ”bakhalt” på samma 
sätt som vid åkning på snö. Det krävs alltså rätt tyngd/belastning på 
en skida för att den ska undvika att glida bakåt. Forskarna har gått 
vidare i arbetet med att kommersialisera skidan och där har Peak 
Innovation gått in med resurser för nyhetsgranskning, patentråd 
och kontaktskapande aktiviteter med näringslivet. Rullskidan 
deltog också i Brand New Award tävlingen på ISPO-mässan. 

Forskargruppen vid Sportstech har tillsammans med studenterna 
och Peak Innovation arbetat med att öka kontaktytan mot närings-
livet, både på nationell och internationell nivå. Peak Innovation 
och Sportstech med dess studenter har varit utställare de senaste 
två åren på ISPO-mässan i samarbete med Scandinavian Outdoor 
Group. På den senaste mässan i februari 2011 medverkade från 

15  ISPO mässan i Munchen är världens största sport- och friluft slivsmässa som 
genomförs årligen.
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Sportstech, sex forskare och 42 studenter. Montern delades med 
VINNVÄXT-initiativet Smart Textiles. 

Peak Innovations aktiviteter har bidragit till att marknadsföra, fors-
karen och f.d. elitaktive Leonid Kuzmins egenutvecklade, produk-
ter för att glidpreparera belag hos längdskidor samt en nyutvecklad 
längdskidstav med ett nytt handtag. Detta är ett exempel på hur 
eliten kan vara ett ursprung för nyutvecklade produkter. 

Peak Innovation har gett goda möjligheter till att komma i kontakt 
och inleda samverkan med mindre företag i regionen, som inte 
alltid har erfarenhet av samarbete med Mittuniversitetet.  Exempel 
på företag är Marsblade, Segebaden och Trangia. Genom lednings-
gruppen i Peak Innovation möts ett fl ertal människor med ett 
bredd kontaktnät i olika delar av regionen. Där har man visat på 
möjligheterna att vara en brygga mellan näringslivet och univer-
sitetet.  Exempelvis kom kontakten med Huskucabin genom en 
representant från Krokoms kommun som sitter i ledningsgruppen. 
Genom det projektet fi nns möjligheter att skapa en nisch för hund-
spannskörning för rullstolsanvändare. Ett projekt som även är en ny 
reseanledning och kan ge ett stort samhällsvärde. 

Peak Innovation har varit en drivkraft  för förankring av andra 
projekt som drivs inom avdelningen för sportteknologi, såsom: 
”SportsTech 1” och ”Nationellt utvecklingscentrum MittSverige 
Vinteridrott för personer med en funktionsnedsättning” (NUCM 
Vinteridrott). Detta genom att forskare som arbetar i fl era av 
projekten getts möjlighet till att träff a fl er parter ur näringslivet 
och förutsättningar för kommersialisering av forskning och tjänster 
har ökat. NUCM Vinteridrott har dragit nytta av de möten och 
kontakter som Peak Innovation har skapat, bl a så har man kunnat 
inse att utbudet av sport- och friluft sprodukter för funktionsned-
satta är mycket begränsat, samt att man kommit i kontakt med en av 
världens största aff ärskedja för friluft slivsprodukter – Globetrotter 
(www.globetrotter.de). Globetrotter har idag ett begränsat utbud 
av denna typ av produkter, men ställer sig positiva till att utöka den 
delen, enligt VD Th omas Lipke. Genom NUCM Vinteridrott har 
Peak Innovation också kunna förankras inom handikappidrotten, 
som specialförbund inom Riksidrottsförbundet. NUCM Vinteri-
drott har kontakt med landslagen inom alla de fem paralympiska 
vinteridrotterna och medverkar till kunskapsbyggande, tillgäng-
lighetsanpassning av anläggningar och utrustningsutveckling för 
idrottare. Detta är en nischprodukt som passar vår småskaliga verk-
stadsindustri. Dessutom är det ur samhällssynpunkt mycket viktigt 
att minska ”ohälso-talet” i den här gruppen genom fysisk aktivitet. 

Sportstech, sex 
VINNVÄXT

Peak I
k
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7
MOBILISERINGEN I REGIONEN har haft  två syft en; dels att 
informera om det arbete som görs i Peak Innovation samt att förmå 
regionen att prioritera och kraft samla kring turism, sport och 
friluft sliv. 

Peak Innovation har på detta sätt blivit ett nav i det regionala inno-
vationssystemet och i samverkan med övriga aktörer klargjort an-
svarsfördelningen. Här är ett synbart resultat den samstämmighet 
som nåtts kring behovet av en utvecklingsmiljö i form av en Science 
Park samt en gemensam inkubatorlösning med Västernorrland.

Mittuniversitets prioriteringar av fokusområden i Östersund har 
stärkts och de inblandade forskningsmiljöerna har fått starkare 
motivation för den behovsmotiverade forskningen. Ett annat 
exempel är regionens stöd till satsningen på en Alpin Nationalarena 
i Åre, där Peak Innovation arbetat med möjliggörandet för Svenska 
Skidförbundet att fl ytta sin alpina verksamhet till denna arena. Till 
detta kommer Peak Innovations satsning på att skapa forsknings-
miljön Alpint Nationellt Vintersportcentrum i Nationalarenan.

Processledaren har varit engagerad i arbetet med Tillväxtprogram-
met för Östersunds kommun samt deltagit i framtagandet av 
verksamhetsinriktning för nybildade Region Jämtland.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det regionala ledarska-
pet har utvecklats kring samhandling av innovationsfrågor.

Som tidigare nämnts så har mycket kraft  lagts på förankring och 
implementering i regionen för att skapa denna acceptans. Andra 
arbetssätt har varit lobbying i olika former exempelvis debatt-
artiklar, personliga diskussioner med nyckelpersoner och strategiska 
informationsmöten. Tillkomsten av näringslivsplattformen Peak 
Business & Sports AB var en absolut nödvändighet för initiativets 
framgång. Samhandlingsgruppens viktiga betydelse har tidigare 
nämnts. Ett stort engagemang har lagts på att i Östersund skapa en 
näringslivsplattform för destinationsutveckling som komplement 
till kommunens destinationsarbete och detta har lett till bildandet 
av företaget Destination Östersund AB.

Initiativet har även regionalt samarbetat med bland annat följande 
innovationsstödsaktörer Almi (inklusive Business Incubator, 
Globala Rummet), CONNECT, MIUN Innovation,  Jämtland 
Härjedalen Turism, Vehicle Technical Centre, Midscand, 
 Östersund-, Krokom- och Åres näringslivskontor, Länsstyrelsen, 
Jegrelius - institutet för tillämpad Grön kemi, Åre Designcentrum 
och Exportrådet. 

Peak Innovation har vid några tillfällen varit inspiratörer och 
workshopledare för andra branscher som intresserat sig för 
den kraft samling som genomförts, exempelvis idrottsrörelsen, 
 arrangörer av internationella events, andra regioner i Sverige samt 
matproducenterna i Jämtlandsregionen. Inom ramen för det 
sistnämnda så arrangerades tillsammans med länets mataktörer, 
som blivit utnämnda till Årets Mathuvudstad, en workshop med 
VINNVÄXT-initiativet Skånes Livsmedelsakademi med temat att 
utveckla kluster och innovationssystem.

VINNOVAs synsätt och uppmuntran till erfarenhetsöverföring 
mellan initiativen har varit en styrka för vårt arbete. Förutom 
Erfa-träff ar så fi nns nätverket som ett stöd för frågor och tips på 
alla nivåer. Dessutom har Peak Innovation haft  mer djupgående 
nationellt samarbete med bl a Smart Textiles, Skånes livsmedels-
akademi, Uppsala Bio, Västernorrland, Vimmerby Concept Park 
och Upplev Botkyrka AB. Peak Innovation har även haft  ett natio-
nellt förtroende uppdrag i styrelsen för SISP-Swedish Incubators & 
Science Parks.

Det har skapats ett antal arenor för samhandling, inspiration och 
aff ärsutveckling där Åre Kapitalmarknadsdagar och den interna-
tionella konferensen Scandinavian Outdoor Summit Åre är de mest 
framträdande exemplen. Initiativet är även medarrangör i företags-
galan Guldgalan16, som bidrar till att bland annat sätta turism, sport 
och friluft sliv och dess entreprenörer i fokus. Under Guldgalan 
delas årligen priset Peak Innovation Award ut till den aktör/person/
organisation som under året mest bidragit till förverkligandet av 
Peak Innovations vision. 2010 gick priset till Nationellt Vinter-
sportcentrum.

Att Peak Innovation som VINNVÄXT-vinnare har ett tydligt fo-
kus på utvalda branscher har även inneburit att idéägare från övriga 
Sverige inom dessa intresseområden kontaktat oss för att etablera 
samarbete i syft e att utveckla deras produkter. 

7. INITIATIVETS PÅVERKAN PÅ 
REGIONAL OCH NATIONELL NIVÅ

16  Guldgalans syft e är att hylla handlingskraft en och företagsamheten i Jämtlands län. 
Guldgalan skall också sätta fokus på människor och företag som skapar en framtid 
i länet.

“Jag tror att vår region har mycket att ge i arbetet med att skapa Sveriges nya 
innovationspolitik.”

Per Åsling, Riksdagsledamot
(i samband med Näringsdepartementets besök hos Peak Innovation 8 april 2011)

8VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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MITTUNIVERSITETETS FORSKNINGSMILJÖER ETOUR, Nationellt 
Vintersportcentrum och Sportstech, har en hög ambitionsnivå vad 
gäller att etablera internationella samarbeten och utbyten. Via Peak 
Innovation har ytterligare resurser skjutits till, nya nätverk och 
mötesplatser har skapats. Peak Innovation har snabbat på processen 
genom sitt tydliga fokus på internationalisering.

Initiativet har utifrån positionen som ett innovationssystem, 
utpekade fokusområden och regionperspektivet valt att jämföra och 
positionera sig internationellt. Detta har skett genom identifi ering 
av ett antal ”best practice” i Europa samt kontinuerlig omvärlds-
bevakning via mediebevakning på internet. Jämförelseobjekten har 
valts ut utifrån olika styrkeområden. 

Dessa är: 
•  Veneto-regionen, Italien – klusterutveckling
• Chamonix-regionen, Frankrike – besöksnäring
•  Lillehammer-regionen, Norge – sociala medier och 

immaterialrätt
•  Manchester-Lancaster, UK – regional utveckling och 

innovationssystem
• Ruhpolding, Tyskland – evenemang och arenautveckling

I fi guren nedan återfi nns en självskattning av regionens position 
(markerat i rött) i förhållande till jämförelseobjekten . Självskatt-
ningen bygger dels på internetbaserad mediaanalys och på analyser 
gjorda av processledning samt personer som medverkat vid olika 
kontakter med regionerna.

Arbetsmetoden har varit att genomföra aff ärsresor, ta emot utländs-
ka delegationsbesök, genomföra olika aktiviteter för erfarenhets- 
och kunskapsöverföring, skapa internationella mötesplatser samt 
möjliggöra gemensamma internationella projekt. 

Initiativet har genomfört ett antal internationella aff ärsresor och 
tagit emot fl era utländska delegationer från bland annat Tyskland, 
Italien, USA, Kina, Norge och Finland.

Regionens off entliga aktörer fi nansierar tre andra regionala projekt 
med internationell inriktning: 

1. Midscand; arbetar med företagsetableringar och utländska inves-
teringar till regionen.
2. Globala rummet/Almi; exportstöd till företag och utöka regio-
nens internationella kontaktnät. 
3. MidSweden Offi  ce; bevakar utlysningar och partners inom EU, 
har kontor i Bryssel.

Peak Innovations roll blir att i samproduktion få dessa att arbeta 
med turism-, sport- och friluft slivsbranscherna. Med Globala 
Rummet/Almi är samarbetet igång, träff ar har genomförts med 
Mid scand och i takt med att de nu har sin arbetsmetodik klar så 
kommer samarbetet att fördjupas. 

Redan under 2008 etablerades kontakten med den nordiska 
 exportsamarbetsorganisationen Scandinavian Outdoor Group 
(SOG) vars ca 40 medlemmar utgörs av de största export-
erande friluft sproduktsproducenterna i Norden. Sedan dess har 
Peak  Innovation tillsammans med SOG genomfört åtskilliga 
 exportseminarium, en exportinriktad uppdragsutbildning inom 
Mittuniversitetet, medverkat tillsammans på ISPO-mässan, arrang-
erat en exportsatsning mot Asien/Kina samt skapat en internatio-
nell konferens, Scandinavian Outdoor Summit Åre. Personerna 
som är aktiva inom SOG har även kunna nyttjats som exportråd-
givare för regionens företag samt för uppstartföretag till exempel 
inom Business Incubator Östersund men även som matchmaker för 
att skapa internationella kontakter i syft e att få företagsetableringar 
till regionen. 

Två engelskspråkiga publikationer har producerats, marknads-
broschyren ”Th e Peak Region” som användes på ISPO-mässan 
i München, samt en tidning ”Peak Innovation Summary” som 
delades ut på Scandinavian Outdoor Summit Åre till drygt 250 
deltagare, varav över 50 % var internationella deltagare. 

8. NATIONELL OCH INTERNATIONELL 
ROLL OCH STÄLLNING
“Det kluster som fi nns i Östersund och Jämtland, där forskning, utbildning, idrottrörelsen, näringslivet 
och off entligheten samverkar,  är en nationell och internationell förebild. Det var en banbrytande insats 
när idrotten togs in i regionens tillväxtprogram som en kraft  och motor i den regionala utvecklingen.”

Karin Mattsson-Weijber, Ordförande i Riksidrottsförbundet

Chamonix, Frankrike
Besöksnäring

Veneto, Italien
Klusterutveckling

Manchester-Lancaster, UK
Regional utveckling och 
innovationssystem

Ruhpolding, 
Tyskland
Evenemang och 
arenautveckling

Lillehammer, 
Norge

Sociala medier 
och immaterialrätt
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ETOUR

Forskarna vid ETOUR har starka internationella nätverk genom 
bl a Northors (Nordic Society for Tourism and Hospitality 
 Research), ATLAS (Association for Tourism and Leisure Educa-
tion) and IFITT (International Federation for Information Tech-
nologies in Travel and Tourism (IFITT). Under mars månad 2011 
ordnades RSA-konferensen “Innovation Processes and Destina-
tion Development in Tourism Resorts” med Peak Innovation som 
samarbetspartner. I januari 2012 ordnas ENTER 2012 ”eTourism 
Present and Future Services and Applications” tillsammans med 
Lunds universitet i Helsingborg, in August 2012 the 6th Interna-
tional Conference on “Monitoring and Management of Visitors in 
Recreational and Protected Areas”. 

ETOURs nationella samarbetspartners är: Institutionen för Service 
Management vid Lunds universitet; Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet; Avdelningen för geografi  och turism, Karlstad; 
Kulturgeografi ska institutionen, Umeå universitet; Blekinge Tek-
niska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet.

ETOURs internationella samarbetspartners är: Flinders University, 
Adelaide, Australia, Haskayne University, Calgary, Canada, Depart-
ment of Geography, University Rovira I Virgili, Tarragona, Spanien, 
Department of Geography, Hebrew University of Jerusalem, 
Israel, Department of Urbanism, Delft  University of Technology, 
Nederländerna och Center for Tourism, Innovation and Culture, 
University of southern Denmark, Danmark.

Professorerna vid ETOUR är medlemmar av editorial boards för 
internationella tidskrift er som Information Technology & Tourism; 
Annals of Tourism Research, and Tourism Analysis and Scandina-
vian Journal of Hospitality and Tourism.

ETOUR är regelbundet värd för olika gästforskare och s.k. intern-
ships från internationella universitet och brukar betraktas som en 
mycket attraktiv och utvecklande miljö för dessa. De senaste åren 
har följande personer vistats hos ETOUR: Michael Yuan, Lakehead 
University, Canada, Tom Heberlein, University of Wisconsin, USA, 
Simon Milne, New Zealand Tourism Research Institute, Auckland 
University of Technology, Pilar Morena, University of Seville, 
Spain, Wolfgang Höpken, University of Ravensburg, Germany, 
Keith Debbage, University of North Carolina. USA, Kevin Evans, 
University of Missouri, Harald Pechlaner, Universität Eichstätt-
Ingolstad, Germany, Michel C Hall, University of Christchurch, 
New Zealand, Liisa Tyrväinen, Finnish Forest Research Institute 
och Ivars Orehovs, University of Lithuania , Riga.

Projektet Peak Experiences har genom deltagande i olika forskar-
nätverk och konferenser hållit sig uppdaterade om forsknings-
fronten inom det relevanta området. Det bolag som bildats genom 
projektet har tecknat ett licensavtal med en australisk partner som 
vill nyttja metod och varumärke.

NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM

NVC har under de första åren haft  starkt fokus på FoU-områdena 
fysiologi och biomekanik. En unik och världsledande laboratorie-
miljö har etablerats för denna profi l vid Campus Östersund. En stor 

andel internationella gästforskare verkar inom miljön. Under 2010 
har det handlat om ett 10-tal, etablerade och inom sina respektive 
forskningsfält, ledande seniora forskare. Det publicerades under 
2010 35 artiklar i internationella tidskrift er och 24 konferensbidrag 
vid internationella konferenser.

NVCs nationella samarbetspartners är: Karolinska Universitets-
sjukhuset (KI). Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH), Göteborgs Universitet, Karlstads 
Universitet och Chalmers tekniska högskola.

NVCs internationella samarbetspartners är: Universitetet i Salz-
burg, Österrike, Sporthögskolan i Köln, Tyskland, Universitetet 
i Ljubljana, Slovenien, Th e Copenhagen Muscle Research Centre 
(CMRC), Köpenhamn, Danmark, Syddanskt Universitet, Dan-
mark, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Trondheim, Norge, Universitetet i Verona, Italien och Universitetet 
i Jyväskylä, Finland.

SPORTSTECH

Sportstech har ett livskraft igt nätverk med ett fl ertal nationella och 
internationella partners. Genom den utrustning och kompetens 
(forskare och studenter) som fi nns så blir rollen tydlig i de samar-
beten som sker. T ex är kunnandet inom friformsteknik en viktig 
samarbetsfaktor inom medicinområdena, samt tekniska kunnandet 
inom biomekanik, produkt- och prototypframtagning i samarbete 
med handikappidrotten och Internationella Paralympiska Kom-
mittén. De utbildningar som ges i kombination med den utrustning 
och personal som fi nns, har gett Sportstech en attraktiv ställning 
som samarbetspartner i FoU projekt. Miljön medverkar bl a i ett 
fl ertal projekt med EU-stöd. 

Sportstechs nationella samarbetspartners är: Akademiska sjukhuset 
i Uppsala, Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet, Högskolan i 
Borås, Eskilstuna sjukhus, Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjuk-
huset, Umeå universitetssjukhus, Östersunds sjukhus, Jämtland-
Härjedalens Handikappidrottsförbund och Svenska Handikappi-
drottsförbundet.

Sportstechs internationella samarbetspartners är: Aalborgs universi-
tet, Danmark, SINTEF, Trondheim, Norge, Tekniska universitetet 
i München, Tyskland, Universitetet i Padova, Italien, Universitetet i 
Bath, England och Internationella Paralympiska kommittén.

9VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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REGIONENS PRIORITERING av turism, sport och friluft sliv och 
Peak Innovations arbetssätt anser Peak Innovation har resulterat 
i en ökad attraktivitet för ytterligare fi nansiering, personer och 
företag. Här är Mittuniversitetets dragningskraft  en viktig del vilket 
syns i ökningen av inskrivna studenter.  

En annan påverkansfaktor är arbetet med turismutveckling och des-
tinationer. Den här miljön skapar en attraktion för kompetenta per-
soner att söka sig till regionen för att fortsätta utveckla egna företag. 

ATTRAKTIVITET FÖR FINANSIERING

Det fi nns ett direkt behov från företag och forskare att mer eff ektivt 
söka tidig utvecklingsfi nansiering för varor och tjänster som pre-
senteras i innovationssystemet samt forskningsmedel. Peak Innova-
tion noterade tidigt behovet av att öka utvecklingsproduktiviteten 
hos företag och universitet. Alldeles för mycket energi lades på 
produkt-/aff ärsutvecklare och forskare att arbeta med fi nansiering 
istället för utvecklingsverksamhet. Det fi nns traditionellt riskka-
pital till förfogande för framgångsrika aff ärskoncept men i tidiga 
skeden i processen fi nns utvecklingsbehov, testmöjligheter och 
verifi eringsbehov som riskkapitalet inte är villigt att fi nansiera. 

Utifrån den insikten har Peak Innovation skapat ett verksamhet-
sområde, Utvecklingsfi nansiering, som syft ar till att “off entligt 
utvecklingskapital” görs tillgängligt för tidiga utvecklingsidéer, re-
gionala projekt, entreprenörer och destinationer. Dessutom bildades 
Soft  Financing AB, ett fi nansiellt expertkluster, som arbetar med 
helhetslösningar för projekts utvecklingsfi nansiering. Bestående av 
konceptualisering, identifi ering av fi nansieringskällor, framtagande 
av ansökningar, ekonomisk projektadministration, uppföljning 
samt rapportering. Soft  Financing AB har valt att placera företagets 
säte i Trångsviken, Krokoms kommun, tillsammans med andra 
etablerade fi nansieringsaktörer i ett s.k. fi nansiellt resurscentrum. 
Hittills så har satsningen bidragit till att ett tiotal projekt hos na-
tionella och regionala program/aktörer har beviljats någon form av 
utvecklingsfi nansiering, detta till ett värde av ca 10 Mkr och minst 
lika många ansökningar är under beredning. Som exempel kan 
nämnas att följande företag har erhållit fi nansiering från VINNO-
VAs Forska & Väx program – Hilleberg the Tentmaker AB, Bracke 
Systems AB och Elmacchina AB.

För initiativets egen del så arbetas det löpande med att stärka den 
egna långsiktiga fi nansieringen. Dels handlar det om att arbeta med 

regionens aktörer och utveckla deras insats samt att titta på ytterlig-
are externt kapital. För närvarande är en ansökan inlämnad till den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att stärka upp Peak 
Innovations arbete med ”Tjänsteinnovation- och aff ärsutveckling, 
internationalisering samt externfi nansiering” där dagens fi nan-
siärer (Krokoms, Åre och Östersunds kommun, Länsstyrelsen/
Regionförbundet samt Peak Business & Sports) har fortsatt och 
garanterat sina ekonomiska engagemang under minst tre år till. 
Under perioden har Peak Innovation även attraherat fi nansiering 
från Landstinget i Jämtlands län under minst tre år. Just nu pågår 
ansökningsarbete inom forskningsmiljöerna avseende tre FP7/FP8 
projekt.

Bearbetning av Näringsdepartementet pågår bland annat avseende 
fi nansieringsfrågor av destinationer och företagsplattformar. Detta 
har bidragit till att Regeringens satsning på innovation i Sveriges 
inland via Inlandsinnovation AB har speciellt pekat ut destinations-
utveckling som ett viktigt utvecklingsområde. Noteras kan att 
Regeringens satsning på innovationsutveckling i Norrlands inland, 
Inlandsinnovation AB, har sitt huvudkontor placerat i Östersund.

Medarrangörskapet i nystartade Åre Kapitalmarknadsdagar är 
ett sätt att attrahera investerares intresse och kapital till regionen. 
Evenemanget har genomförts under två år och senaste upplagan (feb 
2011) samlade 300 deltagare under två dagar.

ATTRAKTIVITET FÖR PERSONER OCH FÖRETAG

En medveten profi lering av vinteridrottsverksamhet har skett i 
regionen genom bl a Skid- och Skidskytteuniversitetet, Nationellt 
Vintersportcentrum, Svenska Skidförbundets alpina verksamhet, 
Svenska Skidskytteförbundet, satsningar på Skidstadion i Öster-
sund, utveckling av Nationalarenan i Åre och övrig infrastruktur 
så som Camp Södergren. Detta har inneburit en ökning av antalet 
elitaktiva inom längd och skidskytte som bor och tränar i regionen. 
Antalet studenter vid Mittuniversitetet slår i år rekord. Den sam-
manlagda infl yttningen i regionen visar en svag uppgång.   

Satsningen på företagsutveckling har bidragit till bildandet av ett 
20-tal företag samt ett 20-tal aff ärsnätverk. Ett intressant exempel 
är Peak Innovation Företagarcenter i Åre med inriktning mot unga, 
innovativa tjänsteföretag. 

9. ATTRAKTIVITET FÖR YTTERLIGARE 
FINANSIERING, PERSONER OCH FÖRETAG 
“Peak Innovation, i samverkan med Mittuniversitetet, har hjälpt oss att få till stånd ett testlabb på 
universitetet. Vidare har Peak Innovation varit oss behjälpliga med att vinna statligt stöd på 500 
tkr för att utveckla specialmaterial. De har också vidgat vårt nätverk och fr ämjat samarbete inom 
och utom regionen, belyst vår bransch och skapat en mer positiv tillvaro för oss som företagare.”

Rolf Hilleberg, VD Hilleberg AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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FÖLJEFORSKNING, UTFÖRD AV följeforskaren Björn Eriksson, 
har varit en naturlig del i den lärande process som Peak  Innovation 
utgör. Peak Innovation bedriver kontinuerligt uppföljning av 
verksamhet och ekonomi. Uppföljningen är en stående punkt 
på agendan på varje ledningsgruppsmöte och kompletteras med 
följeforskarens synpunkter grundade på enkäter, intervjuer och 
observationer. Diskussionerna är en viktig del i lärandeprocessen 
för innovationssystemet. Det är viktigt både för ömsesidigt stöd, 
för att ta vara på synergieff ekter och för att säkerställa att resurserna 
utnyttjas optimalt. Det har under perioden genomförts enkätunder-
sökningar med samarbetspartners och kunder via följeforskningen 
och Öppen Dörr.

Förutom månadsvisa möten i ledningsgruppen genomförs också 
årligen ett tvådagarsinternat helt inriktat på lärande och behov av 
förändringar i strategi och handlingsplan. Omvärldsanalysen är vik-
tig för ett innovationssystem som vill bli internationellt ledande och 
genomförs huvudsakligen genom mediebevakning och kontakter 
med initierade bedömare nationellt och internationellt i samband 
med mässor och studiebesök.

Utvärdering och lärande diskuteras på varje möte i Mid Sweden 
Science Park ABs styrelse, Peak Business & Sports ABs styrelse och 
i Samhandlingsgruppen.

INDIKATORER OCH NYCKELTAL

Indikatorer mäts i initiativet i förhållande till uppdragsgivaren 
VINNOVA och Tillväxtverket. Peak Innovation har processat fram 
en intern modell med uppföljningsindikatorer som ska indikera ut-
veckling inom aff ärsutveckling, FoU samt kopplingen däremellan. 
Arbetssättet är att använda tillgänglig off entlig statistik till exempel 
SCB, universitetets databaser, branschorganisationer och Bolagsver-
ket. I denna modell har bl a dessa faktorer följts: antal forskare, antal 
publikationer, antal internationella samarbetspartners/lärosäten, 
antal kommersiella gästnätter, ranking av företags/nyföretagande, 
utveckling av lönesummor inom turism- och outdoorbranschen, 
antal företag som genomför forskning i samproduktion med forsk-
ningsmiljöerna, samproducerade artiklar i vetenskapliga tidskrift er, 
konferensartiklar, sökta patent, nya produkter och tjänster.

Noteras bör att arbetet med detta har starkt utvecklat vår kunskap 
kring utvärdering och mätning samt tydliggjort det akuta behovet 
av samordning kring dessa frågor i regionen.

10. AKTIVITETER FÖR EGET LÄRANDE, 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 1VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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GENUS, JÄMSTÄLLDHET och mångfald är horisontella kriterier i 
initiativets arbete. Att ta tillvara av både kvinnors och mäns kom-
petens och engagemang är viktigt, och internationella erfarenheter 
visar att kvinnors outnyttjade potentialer inom innovationssystem 
ger tillväxtförluster. 

Processledningen har deltagit i de seminarier och studier som till-
handahållits via VINNOVA t ex studien ”Jämställdhet för hållbar 
tillväxt” som genomförts av en forskare från Luleå Universitet. Peak 
Innovations arbete med jämställdhetsfrågan har resulterat att 50/50 
målsättningen används aktivt vid tillsättning av olika funktioner 
inom verksam heten. Tydliga exempel på detta är rekryteringen av 
ledningsgruppen och Samhandlingsgruppen. Även ägarna i Mid 
Sweden Science Park AB har påtalat vikten av denna strategi vad 
gäller styrelsens sammansättning, vilket nu tas hänsyn till i val-
beredningsarbetet. I näringslivets plattform, Peak Business & 
Sports AB, har andelen kvinnor i styrelsen ökat till 40 procent.

Under första verksamhetsåret förstärktes följeforskaren med en 
extra resurs med genuskompetens. Ett utvecklingsprojekt har 
initierats med en grupp kvinnliga chefer/företagare i regionen där 
en handlingsplan för genusutveckling av regionens näringsliv är 
framtagen.

Via Sportstechs forskningsprojektet NUCM Vinteridrott, som 
genomförs i samarbete med Jämtland Härjedalens Handikapp-
idrottsförbund, förstärker Peak Innovation arbetet med produkt-
utveckling inom de vinterparaolympiska grenarna.

Exempel på aktiviteter:
•  Åredagen 2010 med enbart kvinnliga föreläsare för att belysa 

den kvinnliga initiativkraft en.
•  Destination Östersund AB, tillsättande av styrelseledamöter för 

en 50/50 fördelning.
•  Vid samtliga mötesplatser, konferenser och seminarium så har 

50/50 fördelningen gällt för moderatorer och samtalsledare.
•  Öka tillgängligheten till slädhundsturism för rullstolsanvändare 

genom produktutveckling, ett samarbete mellan Huskucabin 
och Sportstech. 

•  Samiskt projekt med inriktning mot att identifi era fi nansierings-
modeller för gemensamt marknadsbolag: Guessie.

11. GENUS, JÄMSTÄLLDHET 
OCH MÅNGFALD
“Turismen bedrivs till stor del av kvinnor. Men på Åredagen brukar det vara mycket 
gubbar. Nu vill vi bryta det mönstret.” 

Jan Andersson, näringslivschef Åre kommun och verksamhetsledare Peak Innovation

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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MARKNADER – KUNDER – OMVÄRLD

INFORMATION & 
KOMMUNIKATION

EKONOMI & FINANS

VD/PROCESSLEDARE SAMHANDLINGSGRUPP

STYRELSE/
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT

SPORTSTECH
ARENA

ÖSTERSUND
ARENA

ÅRE
NVC ETOUR ÖPPEN DÖRR

UTVECKLINGS-
FINANSIERING

12. ORGANISATION PEAK INNOVATION

ORGANISATION PEAK INNOVATION
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13 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av 14 st ordinarie ledamöter. 
Näringslivet, genom Peak Business & Sports AB,
har rätt att tillsätta 4 st ledamöter, 
 Mittuniversitetet 4 st, Östersunds kommun 
1 st, Krokoms kommun1 st, Åre kommun 1 st, 
Landstinget i Jämtlands län/Regionförbundet 
1 st, samt  idrotten genom Jämtland Härjedalens 
Idrotts förbund 2 st ledamot.

Jens Nilsson
Styrelseordförande
Verkställande utskott
Före detta kommunalråd 
och framtida Europa-
parlamentariker

Franz Bergstrand
Vice styrelseordförande
Verkställande utskott
Styrelseordförande 
Handelskammaren

Olle Martinelle
Styrelseledamot
Peak Business & Sports AB

Jan Bergström
Styrelseledamot
J/H Idrottsförbund

Maria Söderberg
Styrelseledamot
Kommunalråd 
Krokoms kommun

Lars Lindqvist
VD/Processledare

Thomas Hägg
Styrelseledamot
Jämtlands Läns Landsting

Håkan Wiklund
Styrelseledamot
Prorektor Mittuniversitetet

Kristina Albertsson
Styrelseledamot
Mittuniversitetet

Susanna Öhman
Styrelseledamot
Mittuniversitetet

Susanne Norman
Styrelseledamot
Destination Östersund AB

Lars-Börje Eriksson
Styrelseledamot
ÅRE Destination AB

Anders Söderholm
Styrelseledamot
Verkställande utskott
Rektor Mittuniversitetet

Eva Hellstrand
Styrelseledamot
Kommunalråd 
Åre kommun

STYRELSE PEAK INNOVATION

13. PEAK INNOVATION 
STYRELSEMEDLEMMAR 2010

Göran Jonsson
Styrelseledamot
J/H Idrottsförbund
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VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall Budget  Utfall Budget
Finansiering - budget (tkr) 2010 2010 2008/09 2008/09

Vinnova - Program Vinnväxt 3 000 4 000 7 000 4 000

Östersunds kommun del 1 333 833 167 500

Östersunds kommun del 2 300 0 277 0

Krokoms kommun del 1 100 100 100 100

Krokoms kommun del 2 25 0 57 0

Länsstyrelsen i Jämtlands Län 1 044 1 523 814 791

Regionförbundet i Jämtlands län 500 0 0 0
(Tidigare Landstinget i Jämtlands län)

Peak Business & Sports AB 733 733 733 733
(Näringslivet - Idrotten - Fackförbunden)

Mittuniversitetet 3 115 2 082 1 250 1 666

Europeiska Regionala UtvecklingsFonden - ERUF 4 906  5 205 3 853 4 225

Förändring ej resultatavräknade intäkter 3 760 -3 290 0

Summa kontanta medel 14 059 15 236 10 961 12 015

Östersunds kommun 0 300 23 300

Krokoms kommun 75 100 43 100

Åre kommun 243 200 189 200

Summa medfi nansierad tid 318 600 255 600

Summa fi nansiering 14 377 15 836 11 216 12 615

14. INTÄKTS- OCH 
KOSTNADSREDOVISNING 2010

INTÄKTS- OCH KOSTNADSREDOVISNING PEAK INNOVATION
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VERKSAMHETENS KOSTNADER Utfall Budget  Utfall Budget
Kostnader - budget (tkr) 2010 2010 2008/09 2008/09

Forskning och utveckling 3 723 3 332 3 054 3 332
(ETOUR - Nationellt Vintersportcentrum - SportsTech)

Arena Östersund 1 372 1 408 1 237 1 227

Arena Åre 356 2 265 300 1 020

Öppen dörr 1 777 1 883 1 551 1 551

Processledning, lokaler, administration m.m 3 190 3 036 3 087 3 020

Samhandling och Samhandlingsgrupp 685 433 30 60

Utvecklingsfi nansiering 663 777 389 455

Övriga stödprocesser 1 982 1 772 984 1 020

Interreg Sverige Norge och övriga kostnader 48 0 0 0

Följeforskning/processtöd 263 330 329 330

Summa kontanta medel 14 059 15 236 10 961 12 015

Processledning 243 300 189 300

Övriga stödprocesser 75 300 66 300

Summa medfi nansierad tid 318 600 255 600

Summa kostnader 14 377 15 836 11 216 12 615

ÖSTERSUND DEN 30 APRIL 2011

 Jens Nilsson Frans Bergstrand Anders Söderholm
 Styrelseordförande Vice ordförande 

 Lars-Börje Eriksson Eva Hellstrand Göran Jonsson Olle Martinelle

 Maria Söderberg Håkan Wiklund Susanna Öhman Susanne Norman

 Kristina Albertsson Jan Bergström Thomas Hägg Lars Lindqvist
 VD/Processledare

INTÄKTS- OCH KOSTNADSREDOVISNING PEAK INNOVATION
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Bolaget skall främja utvecklingen av en kreativ och innova-
tiv miljö för utveckling av människor och företag inom kun-
skaps- och forskningsbaserad verksamhet. Bolaget skall även 
ha det vidare syftet att stärka näringslivet och sysselsättningen 
i Östersund-Åre regionen genom ett nära samarbete mellan nä-
ringslivet, universitetet, off entlig sektor samt idrotten. Bolaget 

skall sälja tjänster och produkter som är relevanta för regionens 
gemensamma innovationssystem. Under bifi rman Peak Innova-
tion bedriver företaget den del av uppdragsverksamheten som 
avser innovationssystemet Peak Innovation, som riktar sig mot 
regionala, nationella och internationella uppdragsgivare.

Den 13 april 2007 undertecknades regionens unika avtal om att 
ingå partnerskap - för den långsiktiga satsningen Peak Innova-
tion - 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 univer-
sitetet, näringslivet, off entligheten och idrotten som alla stäl-
ler sig bakom framtidssatsningen. Partnerskapets avtal visar på 
parternas intentioner och att man tillsammans siktar mot den 
gemensamma visionen. ”Regionen ska år 2025 vara den världs-
ledande miljön för forskning och aff ärsutveckling 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 för den neutrala are-
nan. Fr o m januari år 2010 fi nns även Landstinget i Jämtlands 

län (fr o m januari 2011 Regionförbundet Jämtlands län) med 
som ytterligare en viktig partner i regionens partnerskap och som 
delägare i bolaget.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets ägare:
Näringslivet och Idrotten  55%  
Peak Business & Sports AB (36,2%)  
VTC Service AB (18,8%)  

Off entligheten  45%  
Landstinget i Jämtlands län (15,0%)  
Östersunds kommun (15,0%)  
Åre kommun ( 7,5%)  
Krokoms kommun ( 7,5%)  

Mittuniversitet har möjlighet att gå in som ägare i bolaget. Det 
långsiktiga målet för ägarfördelningen är Näringslivet och Idrot-
ten 40%, Off entligheten 30% samt Mittuniversitetet 30%.

Flerårsjämförelse* 2010 2009 2008 2007
Nettoomsättning 10 319 076 7 913 725 0 0
Res. efter fi nansiella poster 0 11 158 -1 444 -12 214
Balansomslutning 6 722 992 4 741 115 524 110 91 851
Soliditet (%) 11,8% 14,3% 98,9% 95,6%
*Defi nitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
Org. nr. 556730-0727

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31.

VERKSAMHETEN

ORGANISATIONEN 
– ETT PARTNERSKAP FÖR REGIONENS FRAMTID – PEAK INNOVATION 

ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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BAKGRUND
Regionen har historiskt sett saknat ett etablerat innovations-
system för upplevelsenäringens tjänste- och produktutveckling. 
Sedan en längre tid tillbaka arbetar företag, föreningar, off ent-
liga aktörer och forskningscentra tillsammans för att etablera 
och utveckla ett sådant system, Peak Innovation. För att Peak 
Innovation ska bli långsiktigt hållbart och internationellt fram-
gångsrikt 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 forsk-
ning och aff ärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv.

AFFÄRSIDÉ
Att skapa hållbar regional tillväxt genom aff ärsutveckling och 
forskning, med fokus på internationalisering och samhandling, 
inom branscherna turism-sport-friluftlsiv.

LEDSTJÄRNA
Peak Innovation skapar tillväxt och internationell lyskraft genom 
kundfokuserad aff ärsutveckling och banbrytande forskning.

STRATEGIER
Korsbefruktning - innebär att vi korsar olika branscher, företag, 
forskare, kulturer för att få fram banbrytande produkter med 
unika och strategiska egenskaper.
Kundcentrering - är en aff ärsstrategi för att säkra konkurrensför-
delar som driver lönsamhet och tillväxt och gå från ett kortsiktigt 
transaktionstänkande till ett långsiktigt relationstänkande.
Systemagerande - initiativets helhetssyn på innovationssystemet, 
där bl a förutsättningar i form av utvecklingsmiljöer och lång-
siktig fi nansiering beaktas. Denna strategi ger också en högre 
utvecklingsproduktivitet.
Internationalisering - verka för prioritering av internationell 
kompetens och kunskap och få regionen att förstå potentialen 
i detta.

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 befi ntliga FoU-miljöer t ex labb; 

både tjänste- och produktlabb, stöd och supportfunktioner. 
•  Öka aff ärssamverkan och samhandling i regionen. 
•  Öka näringslivets medvetande och möjligheter kring extern 

mjuk fi nansiering 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. 

ÖVERGRIPANDE MÅL

•  Skapa tillväxt i nya och befi ntliga företag 
•  Etablera nya företag och verksamheter 
•  Skapa fl er kommersiellt intressanta forskningsresultat 
•  Attrahera investeringar 
•  Förstärka regionens varumärke och konkurrenskraft 

VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Ett av huvudskälen för verksamheten är att skapa en sammanhål-
lande 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 genomföra förnyelseåtgärder som 
leder till ökad konkurrenskraft och stärkt tillväxt. Verksamhe-
ten består av en övergripande del som kallas processledning samt 
stödfunktioner såsom information och marknad samt ekonomi 
och fi nans. Därtill fi nns tre verksamhetsområden i bolaget: 
Arena Östersund, Arena Åre, Öppen dörr 

Medan Peak Innovations verksamheter avseende forskning sker ope-
rativt inom Mittuniversitetet och regionens tre forsknings-centra: 
Nationellt Vintersportcentrum, SportsTech, ETOUR

JÄMSTÄLLDHET 
Verksamheten utgår från hur både kvinnors och mäns kompe-
tens och engagemang tillvaratas då det fi nns en stor outnyttjad 
källa till innovationskraft hos kvinnorna i regionen. Det fi nns 
ett fl ertal studier som visar att kvinnors outnyttjade potentia-
ler 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.

HÅLLBARHET 
Målsättningen är att all tjänste-och produktutveckling som sti-
muleras genom verksamheten skall präglas av ett hållbarhetsper-
spektiv. Miljömedvetenhet är en konkurrensfaktor idag, vilket 
beaktas inom ramen för satsningen. I innovationssystemets ak-
tiviteter fi nns miljöaspekten med som ett urvalskriterium, vilket 
leder verksamheten mot sin miljömässiga målsättning. 

En av innovationssystemets styrkor är den Samhandlingsgrupp 
som utgör ett brett och strategiskt samverkansnätverk där regio-
nens centrala aktörer deltar. Samhandlingsgruppens huvudsak-
liga uppgift är spridning av projektet, påverkan, och samordning 
samt nätverkande mellan olika aktörer och intressenter inom 
innovationssystemet. Gruppen, som består av ca 45 personer, 
träff as ett normalt verksamhetsår 4- 6 gånger. Under projektpe-
rioden kommer fl er aktörer/organisationer att tas in allt eftersom 
att verksamheten etableras och utvecklas.
Ordförande – Britt Bohlin, Landshövding Jämtlands län
Samhandlingsgruppen etablerades 2009 och har under 2010 
haft fyra möten.

REGIONENS INNOVATIONSSYSTEM PEAK INNOVATION
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STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) 
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Styrelseordförande (VU) 
Jens Nilsson, f.d. kommunalråd Östersunds kommun 
Vice ordförande  (VU)
Franz Bergstrand, styrelseordf. MittSveriges Handelskammare 
Styrelseledamot 
Eva Hellstrand, kommunalråd Åre kommun 
Styrelseledamot 
Göran Jonsson, J/H Idrottsförbund 
Styrelseledamot 
Jan Bergström, J/H Idrottsförbund 
Styrelseledamot 
Lars-Börje Eriksson, VD Åreföretagarna 
Styrelseledamot 
Susanne Norman, Flygplatschef Åre/Östersund Swedavia AB
Styrelseledamot 
Maria Söderberg, kommunalråd Krokoms kommun 

Styrelseledamot 
Tomas Hägg, Landstinget i Jämtlands län
Styrelseledamot 
Olle Martinelle, styrelseordförande Peak Business & Sports AB 
Verkställande direktör 
Lars Lindqvist 
Adjungerad i styrelsen (VU) 
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet 
Adjungerad i styrelsen 
Håkan Wiklund, prorektor Mittuniversitetet 
Adjungerad i styrelsen 
Susanna Öhman, universitetslektor – prefekt Mittuniversitetet 
Adjungerad i styrelsen 
Kristina Albertsson, Mittuniversitetet

Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten.

ALLMÄNT
Den 16 mars tar styrelsen ett principbeslut och uppdrar till VD, 
att när det är lämpligt i tiden bilda ett 50/50-ägt inkubatorbo-
lag tillsammans med Åkroken Science Park AB. Den 22-23 april 
2010 är Peak Innovation medarrangör till Åre Kapitalmarknads-
dagar, en mötesplats, och en unik möjlighet att få överblick över 
viktiga noterade bolag. Programmet och innehållet har utformats 
med avsikten att visa de viktigaste bolagen samt nationens och 
regionens utveckling och tillväxtmöjligheter under temat ”Busi-
ness & Sports”. Avsikten är att ge deltagarna ett tidseff ektivt sätt 
att träff a dessa intressanta bolag, och knyta kontakter och skapa 
nätverk utifrån temat ”Business & Sports”. Den 10 november 
utses vinnaren av Peak Innovation Award 2010, ”Guldlabbet”, 
Nationellt Vintersportcentrum. Priset delas ut under Guldgalan, 
där årets tema var Internationalisering, med 500 st besökare på 
dagen och 1350 st besökare under kvällen (www.guldgalan.se).

VERKSAMHETSOMRÅDET ARENA ÖSTERSUND
Verksamheten ska bidra till att knyta aff ärsutvecklare och forskare 
till innovationssystemet samt öka samproduktionen dem emel-
lan. Vidare ska verksamheten leda till ökad samhandling mellan 
regionens aktörer inom Peak-områdena samt innovationsstöd-
systemet. I processens tidiga skede, under de tre första verksam-
hetsåren, formas verksamhetens inriktning utifrån aff ärsutveck-
larnas 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 are-
nornas verksamhet till innehållet i en ”Science Park”-miljö som 
blir en naturlig plats för samproduktion mellan aff ärsutvecklare 
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
fi nns en etablerad struktur för framtidsutveckling i den s.k Vi-
sion 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. 
2010-11-10 avhölls att seminarium om trender inom turismen 
med E-tour som informationsgivare. Företagen har anammat ar-
betssättet Lean Services och Leanprocesser har startats i Åre De-
stination AB, Åre Chokladfabrik, Skistar och Klättermusen AB. 
I slutet av året inrättades Peak Innovation företagarcenter som 
bereder plats för innovativa företag inom Peakbranscherna.Movin 
to fun, Convenum, Treat Clothing , Spinto och Aldab är företag 
som tagit plats i Företagscentrat. Informationsskrift om PI företa-
garcenter har distribuerats till tidningen Sportfacks läsare. På Åre-
dagen 2010-11-18 manifesterades Peak Innovations jämställd-
hetsprofi l med endast kvinnliga föredragshållare, 350 besökare.

VERKSAMHETSOMRÅDET ÖPPEN DÖRR
Jobbar med att utgöra ytterligare en väg in i innovationssystemet 
för företag, entreprenörer och organisationer där det skall ske en 
kvalifi cerad aff ärsutveckling av innovativa idéer direkt kopplade 
till till tillgänglig FoU-kompetens och behovsmotiverad forsk-
ning. Öppen dörr fi nns till för att fånga de goda idéerna hos 
forskare och produktutvecklare, utveckla dem tillsammans med 
de bästa krafterna för kommersialisering genom hållbara före-
tagslösningar. Exempel på delprojekt som Peak Innovation och 
Öppen dörr bidrar/bidragit till kvalifi cerad aff ärsutveckling:

• 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 fl otta av 
fordon i de alpina pisterna. 11 av Skistar Åres pistmaskiner har 
utrustats med systemet och nu står Alperna på tur.

• HÅLLBARHETSSTYRNING – ambitionen är att kunna po-
sitionera svensk know-how i europeiska sammanhang.

• TRÄNINGSTURISM – ambitionen är att öka antalet besö-
kare till regionen genom att erbjuda attraktiva paket där veten-
skapligt baserad know-how om fysiologi och tester kan blandas 
med träning och upplevelser.

• ELMOTORISERING – ambitionen är att utveckla en elmo-
tordriven snöskoter för export och att bidra till cleantech image 
för de svenska skiddestinationerna.

ÅRET I SAMMANDRAG 

ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Den 24 februari lämnas ansökan in till Tillväxtverket avseende 
bolagets och satsningens Mål2-ansökan ”Tjänsteutveckling och 
aff ärsutveckling inom Peak Innovation” som har en total omfatt-
ning om 28 miljoner kronor.
Den 24-25 februari är Peak Innovation medarrangörer till Åre 
Kapitalmarknadsdagar för andra året, en unik möjlighet att 
knyta kontakter och skapa nätverk utifrån temat ”Business & 
 Sustainability”. Hela åtta noterade bolag rapporterar och inter-
vjuas. Tillsammans med några av de främsta tillväxtbolagen i 
Sverige och Norge, Connect Finans- och Kunskapsforum, ett an-
tal intressanta skandinaviska aktörer, representanter från Sveriges 

regering, paneldebatter och diskussionsforum skapas några av”de 
bästa kapitalmarknadsdagarna i Sverige under 2011”.
Den 31 mars – 1 april var Peak Innovation medarrangör till - 
Scandinavian Outdoor Summit - tillsammans med Scandinavian 
Outdoor Group. En internationell konferens med fokus på fri-
luftsbranschens framtidsfrågor. Konferensen lockade drygt 250 
deltagare till regionen varav ca hälften från utlandet. Över 15 
länder var representerade och 17 föreläsare från hela världen del-
tog. Även den internationella mediaeliten inom friluftsbranschen 
var på plats via 20 journalister.

FRAMTIDA UTVECKLING
Bidra till ytterligare kraftsamling och mobilisering i regionen 
kring Peak Innovation. Marknadsföra regionen nationellt 
och internationell som ”Th e Peak Region”. Jobba ännu mer 
med att fånga upp behov av långsiktig utveckling inom Peak-
företagen inkl underleverantörer samt informera och stimu-
lera dem att engagera sig i Peak Innovation.
Bidra i utvecklingen av våra kunders (forskare och aff ärsut-

vecklare) behov av aff ärsmodeller, system och kommersiali-
seringslösningar för att öka graden av systemagerande, kors-
befruktning, kundcentrering och internationalisering, helt 
enligt våra strategier.
Den 16-17 juni skall en internationell utvärdering göras av 
Peak Innovation för fortsatt stöd/fi nansiering från Vinnova.

RESULTATDISPOSITION 
Förslag till disposition av bolagets vinst 

Till årsstämmans förfogande står  
Balanserad förlust  -2 500  
Överkursfond 198 018  
Årets vinst 0  

 195 518

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 195 518 

 195 518 

Beträff ande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat-och balansräkningar med tillhörande till-
läggsupplysningar.

ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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  2010-01-01 2009-01-01
 Not 2010-12-31 2009-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 
Nettoomsättning och rörelseintäkter  10 319 076 7 913 725
  10 319 076 7 913 725

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -10 274 993 -7 862 393
Personalkostnader 2 -43 711 -43 711
  -10 318 704 -7 906 104

RÖRELSERESULTAT  372 7 621

Resultat från fi nansiella investeringar 
Ränteintäkter   5 3 537
Räntekostnader  -377 0
  -372 3 537

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  0 11 158  

ÅRETS RESULTAT   0 11 158

RESULTATRÄKNING
ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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 Not 2010-12-31 2009-12-31  

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 3 121 000 115 000
  121 000 115 000
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 4 20 000 20 000
  20 000 20 000

Summa anläggningstillgångar   141 000 135 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  476 569 452 737
Övriga fordringar  552 344 452 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 225 567 1 914 540
  5 254 480 2 819 997

Kassa och bank  1 327 512 1 786 117

Summa omsättningstillgångar  6 581 992 4 606 114

SUMMA TILLGÅNGAR  6 722 992  4 741 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 5
Bundet eget kapital
Aktiekapital  600 000 546 300
  600 000 546 300
Fritt eget kapital
Överkursfond  198 018 132 018
Balanserad vinst eller förlust  -2 500 -13 658
Årets resultat  0 11 158
  195 518 129 518

Summa eget kapital  795 518 675 818

KORTFRISTIGA SKULDER 
Leverantörsskulder  2 901 945 1 454 719
Övriga skulder  18 988 18 988
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 006 541 2 591 589
Summa kortfristiga skulder  5 927 474 4 065 296

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 722 992 4 741 114

POSTER INOM LINJEN 
STÄLLDA SÄKERHETER  Inga Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga

BALANSRÄKNING
ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredo-
visningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokförings-
nämnden. 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. 

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff nings-
värden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infl yta. 

INTÄKTSREDOVISNING
Tjänsteuppdrag
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.

DEFINITION AV NYCKELTAL
Soliditet.
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

NOT 1 PERSONAL  
Styrelsen har beslutat att nödvändiga funktioner skall vara i form 
av upphandlade köpta tjänster. Innovationssystemet behöver 
vara fl exibelt för att hitta sina arbetsformer utifrån regionens/
marknadens behov. Organisationen skall löpande utvärderas och 
formas utifrån uppdragsgivarnas och marknadens behov. Bolaget 
har därför inte haft några anställda.

NOT 2 PERSONAL 2010 2009 

Medelantal anställda 
Medeltalet anställda bygger på av 
bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid. 
Medelantal anställda har varit  0  0 

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

Styrelsen och VD:  
 Löner och ersättningar 36 000 36 000  
   36 000 36 000

Sociala kostnader 7 711 7 711 

Summa styrelse och övriga 43 711 43 711 

NOT 3  
BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
FORSKNINGSARBETEN M.M. 2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaff ningsvärde 115 000 50 000
Inköp   6 000 65 000
Utgående ackumulerade 
anskaff ningsvärden 121 000 115 000
Utgående redovisat värde 121 000 115 000

NOT 4 ANDELAR I
INTRESSEFÖRETAG 2010-12-31 2009-12-31
Företag  Antal/ Redovisat Redovisat
Org.nr. Säte Kap andel % värde värde

Soft Financing AB 200 20 000 20 000
556749-7838
Östersund  10%  
   20 000 20 000

Uppgifter om eget kapital och resultat
   Eget kapital Resultat

Soft Financing AB  261 311 61 078

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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NOT 5 EGET KAPITAL  
   Aktiekapital Överkursfond Ansamlad förlust  
 Belopp vid årets ingång 546 300 132 018 -2 500  
 Nyemission 53 700 66 000   
 Årets resultat   0  
 Belopp vid årets utgång 600 000 198 018 -2 500  

Östersund 2011-05-06  

 Jens Nilsson Ordförande Frans Bergstrand Vice ordförande Lars Lindqvist Verkställande direktör 

 Jan Bergström Lars-Börje Eriksson Eva Hellstrand Göran Jonsson Olle Martinelle  

  Maria Söderberg Tomas Hägg Susanne Norman

Min revisionsberättelse har lämnats den 2011-05-09.

Åsa Grönvik, Auktoriserad revisor

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning i Mid Sweden Sci-
ence Park AB för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visninglagen 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 årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision in-
går också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställan-
de direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vä-
sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om nå-
gon 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 årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Östersund 2011-05-09

Åsa Grönvik
Auktoriserad revisor

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

ÅRSREDOVISNING MID SWEDEN SCIENCE PARK AB
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i affärs- och produktutveckling, mäkla kontakter med centrala aktörer, undersöka 
möjligheterna till externt utvecklingskapital samt medverka till att fi nansiera forsk-
ning och förstudier.
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