Bakgrundsmaterial – NorrlandsNavet
NorrlandsNavet – så är det tänkt att fungera:
För att identifiera utmaningar och behov bland regionens företag kommer Luleå tekniska universitet att bedriva
uppsökande verksamhet i dialog med små och medelstora företag. Det kan vara både med företag som sedan
tidigare samarbetar med Luleå tekniska universitet och med företag som ännu inte har byggt upp någon relation
med universitetet.
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med NorrlandsNavet, inte minst genom universitetets upparbetade
kontaktvägar och funktioner som underlättar dialogen med företagen.
Det nya centret för utveckling av företagsverksamhet i Norrland ska identifiera kunskapsbehov inom områden
som är viktiga för företagens utveckling och konkurrenskraft. Det kan exempelvis handla om att processindustrin
vill digitalisera sina affärsmodeller eller att besöksnäringen vill fördjupa sig i internationell marknadsföring. När
behoven är kartlagda ska Luleå tekniska universitet utveckla kortare eller längre utbildningsinsatser till nytta för
företagen. I vissa fall kan företagens behov vara mer utmanande och kan därför kräva längre forskningsinsatser eller
samverkan med studenter i form av examensarbeten. Den kunskap som utvinns ska spridas i regionen, nationellt
och internationellt.
Universitetet har lång erfarenhet av att arbeta nära företag och har högst andel företagsfinansiering (av total
externfinansiering) av alla lärosäten i Sverige. Universitetet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom
forskningsområden som AI, robotik, byggproduktion och entreprenörskap och innovation. Det långsiktiga
bidraget från stiftelsen möjliggör att små och medelstora företag kan möta universitetet ute i regionen.
NorrlandsNavet bygger på beprövade metoder som nu skalas upp och därmed når betydligt fler branscher och fler
små och medelstora företag. Vägen mellan företag och Luleå tekniska universitet är kort och enkel och utvecklas
ytterligare genom NorrlandsNavet.

NorrlandsNavet ska arbeta på fyra olika sätt:
Forskning i samverkan: Doktorander och forskare kommer att arbeta i nära samverkan med små och
medelstora företag i regionen för att identifiera utmaningar och utveckla ny kunskap.
Utbildning som en del i det livslånga lärandet: Utbildningar och kompetenshöjande insatser, korta och
långa, erbjuds branscher och företag.
Studentsamverkan: Studenter ska vara aktiva i företag, till exempel genom examensarbeten, sommarpraktik
och/eller projektarbeten.
Spridning av kunskap: Kunskapsspridning är centralt i NorrlandsNavet och forskningsresultat ska därför spridas
lokalt och regionalt – också till företag som inte är aktiva i NorrlandsNavet. Resultat ska komma de många
människorna till del.
Företag som vill veta mer kan besöka oss på www.ltu.se/norrlandsnavet

Styr- och referensgrupp för NorrlandsNavet
NorrlandsNavet kommer att ledas av en styrgrupp med följande representanter:
Birgitta Bergvall-Kåreborn (rektor vid Luleå tekniska universitet)
Vinit Parida (professor i entreprenörskap och innovation och NorrlandsNavets vetenskapliga ledare)
Viktoria Mattsson (chef för innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet)

Till styrgruppen knyts en referensgrupp med uppgift att stödja och stimulera NorrlandsNavet.
Familjen Kamprads stiftelse har utsett följande personer att ingå i referensgruppen:
Sven-Erik Bucht (ordförande)
Kristina Alsér (vice ordförande, entreprenör och stiftelsens representant)
Stig Kerttu (tidigare näringslivschef i Övertorneå)
Margareta Jonsson (Polarbrödsgruppen)
Annelie Päiviö (entreprenör, Jokkmokk)
Claes Nordmark (kommunalråd i Boden)
Håkan Ylinenpää (professor i entreprenörskap)

Om Familjen Kamprads stiftelse:
Familjen Kamprads stiftelse är en privat forsknings- och utbildningsstiftelse med säte i Växjö. Stiftelsen bildades
2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano.
Stiftelsen stödjer särskilt projekt med inriktning på förbättrad livskvalitet för äldre, medicin och hälsa,
entreprenörskap för en levande landsbygd, bättre miljö samt arkitektur, inredning och design.
Familjen Kamprads stiftelse har idag en förmögenhet på 6,5 miljarder kronor. Sedan stiftelsens bildande har 1
miljard kronor delats ut. Stiftelsen arbetar med öppna årliga utlysningar och egna initiativ. Ingvar Kamprads arv till
stiftelsen, som var på 650 miljoner kronor, med syfte att utveckla företagsverksamhet i Norrland ger stiftelsen
ännu bättre möjligheter att fortsätt utveckla verksamheten och göra nytta för de många människorna.
Vid sidan av NorrlandsNavet stödjer stiftelsen hittills ytterligare två projekt i Norrland.
Det ena initiativet handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla kreativitet och
entreprenörskap. Organisationen Ung Företagsamhet driver projektet med fokus på gymnasieskolans
yrkesprogram och glesbygdskommuner. Det andra initiativet kommer att lanseras under hösten 2020 och är ett
samarbetsprojekt med syfte att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande glesbygd där unga vill stanna
kvar och ha en aktiv roll för att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.
www.familjenkampradsstiftelse.se

Om Luleå tekniska universitet:
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i
världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag och ledande internationella universitet. Vi är stolta
över att ha högst andel företagsfinansierade tillämpad forskning i Sverige.
Vi har 69 forskningsämnen inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, hälsovetenskap, samhällsvetenskap,
utbildningsvetenskap, humaniora och konst, och erbjuder unika experimentmiljöer för forskning och utveckling.
Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi har 1700 anställda och strax över 15 000
studenter. www.ltu.se

Kontaktuppgifter:
Familjen Kamprads stiftelse:
Presskontakt, Anna Carlström, anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se, +46 72 54 34 700
Talesperson och verkställande ledamot, Lena Fritzén (nås via Anna Carlström).
Luleå tekniska universitet:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, birgitta.bergvall-kareborn@ltu.se, 0920-49 13 27.
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och NorrlandsNavets vetenskapliga ledare,
vinit.parida@ltu.se, 0920-49 24 69.

