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Projektet har sin bakgrund i en uppfattad

problematik inom projekt

Bakomliggande problem

• Många potentiellt framgångsrika
innovationsprojekt inte ges chansen
att kommersialiseras på grund av att
den kommersiella potentialen inte
beskrivits på ett tillfredsställande sätt i
en ansökan om medel

• Innovationsprojekt som erhåller
finansiering misslyckas med 
målsättningen då det inte gjorts
någon genomlysande undersökning av
den kommersiella potentialen innan
projektstart eller genomförs under 
projektets livslängd

Grund för framgång

Skapa förutsättningar för kommersiella
krav att beaktas som en integrerad del av
projekt



Projektets syfte och mål
Formellt avslutat 171231

Mål

• Utveckla metoder/arbetssätt för
att skapa fler kommersiellt
framgångsrika ansökningar och
innovationsprojekt

• Digitalt anpassat
utbildningsmaterial av utvecklade
metoder

• 3 case ska genomföras (baserat på
ovanstående utvecklade metoder)

Övergripande syfte

• Nyttan för SIP STRIM är en ökad
kvalitet i sina innovationsprojekt
vilket kommer att öka SIP STRIMS 
innovationskapacitet

• Nyttan för forskare/projektägarna
är en ökad förståelse, samt
tillgodogörande av verktyg, 
avseende kommersiella krav inom
innovationsprojekt

• Nyttan för samhället är att ett ökat
antal produkter/tjänster/processer 
med kommersiellt säkerställt
innehåll når marknaden



Projektets övergripande resultat

Aktivitet

LTU B

Ägare Framsteg

Genomförande av case: 3 st Tentative Feasibility Study.

LTU B

Utveckling av metod/arbetssätt: 
för att genomföra Tentative Feasibility Study, speciellt anpassad
för både SIP STRIM och EIT RawMaterials

RISE
Fortsatt

Digitalt tillgängliggörande av de utvecklade
metoderna/arbetssätten med för detta anpassat
utbildningsmaterial

RISE

Förberedande aktiviteter avseende kapacitetsbyggande hos 
aktörer med specialistkompetens avseende kommersiell
bedömning och affärsutveckling

Resultatspridning (seminarier, etc)

LTU B

Fortsatt



Målet var även att minst 3 test-case skulle beviljas

finansiering från EIT RM

UtfallAnsökan

Projekt A

Projekt B

Projekt C

Projekt 4 och 5



Metodiken IDD som vi utvecklat/förädlat

bygger på en enkel 3-stegsfas

Current state

What?
Target market selection

Where?
Commercialization strategy

How?



Metodiken finns paketerad i dess första

version online…
www.innovationduediligence.com

http://www.innovationduediligence.com/
http://www.innovationduediligence.com/


…där det finns en lärplattform som kan användas

enkelt för att arbeta igenom projekt…



….Varje steg är uppdelad i pedagogiska

undermoduler, där även templates och tips finns



Exempel-modul: Beräkna marknadsstorleken



Kommande aktiviteter och nästa steg

Projektet är formellt avslutat men mycket återstår för att sprida 

nyttan:

• Implementering inom SIPSTRIMs projekt

• Tydliggöra stödgivande vid projektansökningar

• Pågående utbildning av RISE-ambassadörer

• Vidareutveckling av plattformen

• E.g. Egna arbetsytor

• Gamification


