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SAMMANFATTNING AV GREEN NORTH KONFERENS  
 

Den 26 april arrangerades den första konferensen i Green Norths regi i Skellefteå. Syftet var ett kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte som i en förlängning ska leda till ett fortsatt nätverkade under projektets gång.  

Denna första dag ägnades åt presentation, diskussion och en djupare inblick i de olika delprojekten.  

Anders Lagerkvist, professor vid Luleå Tekniska Universitet, höll i taktpinnen och gav en liten introduktion 

i ämnet ”vad vi lärt av historien”. Sedan fick varje deltagare några minuter för att presentera sig själva. B, 

vad de arbetat med., Några medlemmar av det regionala rådet och en representant för systerprojektet 

North Sweden Cleantech gjorde sedan kortare presentationer av erfarenheter de hade av samverkan 

mellan den akademiska världen och företag. Erfarenheterna varierade självklart, men det visade sig även 

att det rådde en viss samstämmighet kring problemformuleringar. 

Här följer några röster: 
Ulf Edlund, senior professor i organisk kemi vid Umeå Universitet som representerade North Sweden 

Cleantech påpekade att det finns en hel del pengapåsar där ute men att det överlappades en hel del vilket 

innebär att samma saker utförs på flera håll samtidigt. 

- Det kostar pengar. Stora resurser går till kostsam administration utan att slutresultaten blir 

särskilt bra. Det finns dock även en del goda exempel men då upplever jag att drivet kommer 

från gräsrötterna. En bra ledning, vd, är otroligt viktigt, konstaterade han, bland annat. 

Olof Norberg, näringslivsansvarig, Robertsfors kommun, delade i viss mån Edlunds tankar. Han talade 

om att de små företagen ofta känner att de ställs helt utanför. Den stora bromsklossen är bristen på tid 

och pengar.  

- SME lever i en värld, Universiteten i en annan. Det kan finnas en fundamental tankeskillnad här. 

De goda idéerna hamnar oftast i en byrålåda om inte de stora företagen är med – där finns 

resurserna. Men de har inte likartade behov som de små och medelstora företagen. 

Ulf Westerberg, affärsutvecklare och facilitator inom spetsområdet Cleantech, Piteå Science park, fyllde 

på och här handlade det också en del om utanförskapet för de små företagen – men även de korta 

projekttiderna fördes på tal: 

- Entreprenörerna som vill skapa business saknas. Det är en nyckelfråga. Men tre år är också för 

kort tid, fem eller åtta år är rimligare. Grundstrukturerna är på plats men formerna hinner inte 

hittas fullt ut. Utmaningsdriven innovation är det primära, menade Westerberg. 
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Erik Öhrling, vd vid Luleå Renhållning fortsatte: 

- Porsön i Luleå där universitetet ligger är sämst i stan på renhållning. Framtida intelligens är alltså 

sämst på att sortera sopor. Hur ska jag få en 20-åring ändra beteende? Det är en nyckelfråga! Ni 

ser enkelheten inom forskningen medan vi där ute är i en gråzon medan, exempelvis, universitetet 

ser svårigheter som kostar pengar. 

 

GRUPPDISKUSSION 
 
Fortsättningen av seminarier ägnades åt gruppdiskussioner i två grupper där den första frågan 
som behandlades var: 
 
Hur bör ingången till Green North utformas, och vilka stöd behövs för att företag och kommuner ska se 
Green North som den naturliga vägen till samverkan med akademin? 
 

Så här resonerades det i de båda grupperna. 
 

GRUPP 1 (sammanfattning): 
 

- Vikten av ödmjukhet från båda håll, akademi – företag, genomsyrade diskussionen och sattes 
som en absolut nyckelfråga. 
 

- I samma andetag konstaterades att relationerna mellan akademi och företag försvåras av att 
parterna, helt enkelt, inte talar samma språk. Nätverket Green North blir en mycket viktig del i 
denna kommunikation. 

 
- Nätverken inom universiteten och kommunerna bör mötas för att hitta de samverkansmöjligheter 

som faktiskt finns. Kommunens näringslivsansvariga s-k-a ha en aktiv roll i detta och öppna 
vägarna mot universiteten. Men hur ska formerna se ut? Respekten kanske ska sänkas mot 
universiteten, det måste bli en bredare träffbild när man söker. 

 
- Fokus bör ligga på små, medelstora företag och organisationer, de större lämnas. 

 
- De små företagen saknar ofta resurser. Här kan nätverket samverka för att få fram medel.  

 
- En fråga för statsmakterna eftersom tillväxt är viktigt för landets utveckling. Det borde vara 

politiskt gångbart att driva frågorna. Mikael Damberg bör uppvaktas. 
 

- Det finns privat kapital i viss mån. Även kontakter mot riskkapital kan skapa men detta kräver 
kortsiktig avkastning – vilket försvårar kapitalisering. 

 
- Stora företag genererar snabba pengar. De små företagen genererar inte kortsiktiga pengar. 

Green North kommer inte ge plus företagsekonomiskt förrän om kanske 10 år. Miljösatsningar är 
inte attraktiva av just detta skäl. 
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- Globala nätverk finns på universiteten, men är underutvecklade. Inte så många andra 
organisationer kan erbjuda just detta – fackkontakt utomlands. Men här gäller det att hitta rätt 
kontakter och där kan GN vara och seniora nätverk vara en länk. 

 
GRUPP 2 (sammanfattning): 

 
 

- Även här diskussion om skillnaderna i tankesätt, språk och kunskaper. Bra att medvetandegöra 
skillnaderna för båda sidor. Medvetenheten bör öka via kommunikation, där Green North är ett 
exempel.  
 

- Bra att veta för företag och kommuner vad universiteten kan erbjuda. Här kan internationella 
kontakter vara en del.  
 

- Finns konsulter som kan ta tag i frågor också. Företagen vet sällan vilka frågor som ska lyftas, 
vad är rätt på kort eller lång sikt, har kan möjligen konsulter vara behjälpliga.  

 
- Små företag löser problemet, hittar en snabb lösning och går vidare. Långsiktigheten är sällan 

närvarande i SME.  
 

- Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet är ett exempel på hur svårt det är för SME-företag 
att kunna vara med. Där finns en halv doktorandtjänst och näringslivet har en halv. Vid starten 
2008 var sju av tio SME-företag och idag är det ett företag och resterande kommunala bolag. 
Svaret på varför, är att de små företagen har för svag ekonomi. Även om bolaget har 100 mkr 
räcker det inte.  

 
Konkreta förslag:  
 
Tydlighet. Engagera och delta i samverkansprojekt.  
Knutpunkt, personlig kontakt, som kan förmedla den information som kommit in.  
Nästan alla samarbeten hittills sitter ihop med personliga kontakter. Effektivisera personkontakterna.  
  
 

T3-MODELLEN 
 
Därefter presenterade Jurate Kumpiene, professor vid Luleå tekniska universitet T3 – modellen 
som handlar om samarbete.  
 
T3-projektet ger samverkan mellan akademi och företag. I korthet kan T3 beskrivas som ett 
kompetensutnyttjande mellan företag och akademi som skapar vinn-vinn-situationer. 
 
Detta tvärdisciplinära Tellusprojekt ska bedrivas i tre nivåer. På startnivån undersöker olika team av 
studenter de processer och problem som företagen identifierat. Arbetet utförs inom ramen för 
studenternas examensarbeten inom områden som, exempelvis, teknik, juridik, ekonomi och 
naturvetenskap. 
 
På nästa nivå finns team av doktorander som tar sig an avgränsande uppdrag för att lösa de problem 
som företagen identifierat. 
 
Detta leder sedan vidare upp på den tredje nivån där temagrupper av seniora forskare med 
spetskompetens erbjuder begränsade arbetsinsatser för att föreslå åtgärder för de företag som kört fast, 
och som därför behöver hitta nya vägar – för att komma vidare. 
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Målsättningen är att denna utvecklingsmodell, med fokus på miljötekniska lösningar, ska leda till 
effektivare innovationslösningar, resurser och kompetenskraft. Och att arbetssätten i de tre nivåerna ska 
utvecklas till att bli självgående och leva vidare efter projekttidens slut.   

 
 
DISKUSSION 2 OLIKA FRÅGOR 
 
Efter den samlade presentationen och avstämningen delades de 30-talet deltagande upp i två grupper 
med var sin fråga att diskutera: 
 
Grupp 1: Hur ska T3-verktygen användas i befintliga projekt för och hur hitta symbios mellan 
delprojekten? 
 
Grupp 2: (regionala rådet): Hur kan T3-modellen användas, eller anpassas, för att lämpa sig för 
kommunernas behov? 

 
Så här resonerades det i de båda grupperna 
 
Grupp 1 kom till följande slutsatser (i sammanfattad form): 
*Genomgången visade att det finns beröringspunkter och gemensamma intressen och frågor. Inriktningen 
är  att hitta analyspaket och möjligheter att arbete tillsammans men det krävs att projekten går ihop 
tidsmässigt.  
 

- Uppdrag för samtliga att skicka in en tidplan för respektive projekt (inom två veckor) för att 
tydligare se synergimöjligheter. 

- Införlivning i LTU och Energiteknik med sina 30 studenter. Här finnas uppenbara möjligheter till 
stöttning och interaktion. En möjlighet är att även att bjuda med doktorander samt exande 
studenter så de får träffa projektansvariga. 

- Plattform för att få med ett bredare spektrum av studenter.  
- Finns en existerande seniorgrupp med handledare som bör tas till vara.  
- Utnyttja mål 2-projektet i Umeå, Skellefteå och Ö-vik – där även Luleå bör involveras..  
- Nyttja Systerprojektet för kommersialisering, internationalisering och marknad. 

 
 
 Grupp 2 kom till följande slutsatser (i sammanfattad form): 
 

- Viktigt med en tydlig utpekad ingång i systemet och ett nätverk kring den person som har 
ingången. Finns överlappande problem mellan flera behovsägare då blir ingångspersonen, en 
nätverkande länk utåt mellan dessa. 

- Den som har behovet ska snabbt kunna få vägledning, hjälp, att komma vidare.  
- Kan leda till samverkan utanför universitetet. Snabbare vägar. Integritet, kommunikationsförmåga 

och kompetens i kommunikation.  
- Utmaningen styr behovet och möjligheterna till vilka resurser som ska sättas in. Tid en aspekt, 

även resurser. Utan definition av utmaningen kan inte lösning hittas. 
-  Gäller att forma rätt team för att hitta rätt kompetenser, ta tid till detta. Ackumulerande 

erfarenheter kan bygga verktyg, webbportaler, som stöd och guidning vidare till problemlösningar. 
- En kontakt på universiteten är bra. Kan erbjuda samarbeten som leder till föreläsningar och annat 

som kan ge synergier bland studenterna. Nytta för båda parter. Tillför även värde för studenterna.  
 



 

  
 
  
   

 
Avslutningsvis tackade Anders Lagerkvist deltagarna för en strålande 
arbetsinsats och alla applåderade varandra. 
 
Addendum:  Nästan alla blev kvar till middagen och det diskuterades flitigt i små 
grupper innan och under middagen 
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