Projektstöd

Här utvecklar studenterna
sina idéer

Under några intensiva sommarveckor får studenter vid Luleå
tekniska universitet chansen att utveckla sina idéer. Projektet
heter Idéacceleratorn.
Studenterna söker till programmet i februari.
Av ett 30-tal idéer som det kom in ansökningar om var det nio idéer och totalt 13
personer som antogs till sommaren 2018.
– Vi gör urval utifrån vilka idéer som kan
innebära något bra och kan göra skillnad
om de lyckas. Vi bedömer däremot inte vilka
idéer som vi tror kommer lyckas, för det vet
vi inte, säger innovationsrådgivaren Johan
Bergström vid LTU Business, som ansvarar
för programmet.

antagen till programmet.

– Här får vi mer hjälp att tar reda på vad som
är en bra och genomförbar idé. Om det här
programmet inte hade funnits skulle många
inte haft råd att göra det.

Under sommaren får studenterna arbeta med
att utveckla idéerna.
– Om idén funkar så är det en bonus. Det är
vad man lär sig i processen som står i fokus,
säger Johan Bergström.

Idéerna kan handla om nästan vad som helst,
som kan leda till en förbättring i samhället.
En del idéer leder till nya företag, andra till
att man startar en ideell organisation.
– Vår process för idéutveckling fungerar på
alla typer av idéer. Sedan får den anpassas
beroende på typen av idé, förklarar han.

De inleder med en intensiv uppstartsvecka
där de analyserar idéerna tillsammans, bygger förtroende i gruppen och lär sig att ge
feedback till varandra.

– Alla får skriva på ett papper att de inte berättar om vad som sägs inom programmet för
andra.

Möjligheter och svårigheter

Processen för idéutveckling är utvecklad av
LTU Business.

– Jag använder stora delarna av den metoden,
sedan väver jag in saker som jag tycker är relevanta för deras idéer.

Det handlar om att definiera vad idén är,
var den kan göra nytta och sedan upptäcka
möjligheterna och svårigheterna och förändra
och anpassa den efter behov.

Inte haft råd annars

– En del i processen är att vi inte accepterar
deras idéer som de är. Vi frågar: Vad är det

Johanna Muntlin och hennes partner, studenter vid Musikhögskolan i Piteå, håller på att
sätta ihop en föreställning för skolbarn som
handlar om personer med Down´s syndrom.

Johanna Muntlin blev glad när hon blev

Förbättring i samhället

De tar också fram en plan för vad de ska göra
resten av sommaren.

Vissa av idéerna är lite hemliga, men så
mycket kan han avslöja att det finns några
som jobbar med att minska de dåliga arbetsförhållandena i textilindustrin. En grupp vill
skapa mer hållbara förvaringslösningar och
ett par studenter vill minska nedskräpningen.
Några vill skapa en lösning för att tonårstjejer
ska må bättre och ett gäng arbetar med en
idé som handlar om att kvinnor ska känna sig
tryggare.

– Vi träffade en pojke som heter Max som har
Down´s syndrom och han inspirerade oss
jättemycket, berättar hon.
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Musikhögskolestudenten Johanna Muntlin håller på att utveckla en idé om en föreställning somFoto:
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människor med Down´s syndrom.

för problem du ska lösa? Vad är det för behov
du ska fylla? Vilken är användaren? Gå ut och
prata med dem och så kommer du tillbaka
och berättar vilken typ av lösningar de behöver.

I slutet av sommaren vill han att de ska ha
tagit reda på om idén kommer att fungera och
om de tänker fortsätta med genomförandet.

”

En del i processen är
att vi inte accepterar
deras idéer som de är.

Nytta för länet

För deltagarna blir det som ett betalt sommarjobb, men de gör det som konsulter.
Johan Bergström träffar alla deltagarna kontinuerligt under sommaren, både i grupp och
individuellt.

– De har sin arbetsplats på Luleå Science
park, där vi också har vårt kontor, så vi ses ju
varje dag och de träffar också andra nya företagare som finns i huset.
Utan Region Norrbottens ekonomiska stöd
hade projektet inte gått att genomföra, konstaterar han. Att programmet som studenterna genomgår kommer att generera nytta
för länet är han övertygad om.

– Alla som har gått igenom det har lärt sig en
idéutvecklingsprocess som de kan applicera
både som anställda i ett företag eller i egna
företag. Alla studenter kommer inte att stanna i Norrbotten, men några kommer att göra
det.
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