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Forskning + Entreprenörskap 

= Innovation 

 
Professor Mikael Jern 
Visualiserare 

NCVA forskar och NComVA hjälper kunder att 

analysera och visa upp sin statistik  

Från berg av siffror till interaktiva bilder 
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Från forskning till ”33-listan” – ”Rockstjärnor inom statistik” 

Världens första färgplotter Lunds Universitet 1972-1979 

Professor 

Helmuth Hertz 
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Färgplotter marknadsförs av Applicon Boston 1979-1981 

Rasterprogramvara med UNIRAS 1982-1999 

120 anställda 

140 miljoner omsättning 
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Återvänder till forskning som professor på LiU 1999- 

Mina doktorander visualiserare 

• Flera EU projekt 1999-2005.  Disponerar 15 miljoner; 

• 5 handplockade doktorander samt forskningsingenjörer engagerade; 

• Undervisar i Informationsvisualisering på master utbildning; 

EU Projekt 1999-2005 
Översvämningar Arno floden  Florens 
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NCVA/LiU etableras 2007 med ekonomiskt stöd 10 milj  
 

• National Center Visual Analytics 

 

• Fokus på tillämpad forskning i samarbete med kunskapsmiljöer inom 

stat och näringsliv - skapar intressanta synergieffekter; 

 

• Interaktivt visualisera stora mängder regional statistik; 

Vi börjar  samarbeta med SCB 2007 – Har data och expertis 
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NCVA samarbetar med två kommuner …. 

 

 Geovisual Analytics verktygslåda för att skräddarsy prototyper; 
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Det stora språnget med OECD ut i världen 2008-2009 

" 

 “Innovative Approaches to Turning Statistics into Knowledge" 

Internationell statistik konferens i Stockholm 26-28 maj, 2008 

organiserad av SCB och OECD 

It is a wonderful new animation service that OECD provides with the Linköping made Flash 

visualisation and shows the necessity for enjoying this beauty of statistics in the future. 

Hans Rosling 

Mer än 10,000 besökare 

första veckan 

 

OECD annonserar 

samarbete med NCVA på 

sin hemsida 

 

eXplorer blir nu ett 

varumärke 

Det stora språnget med OECD ut i världen 2008-2009 

" 
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Det stora språnget med OECD ut i världen 2008-2009 

" 

 

 

• Behålla en kommersiell verksamhet inom universitetet? 

 Ägaransvar, vad händer om forskaren slutar, support etc.? 

• Lagen om upphovsrätt inom högskola och universitet är unik i 

Sverige …men om man 

 planerar att sälja av teknologi till annat land – viktigt att få upphovsrätten 

dokumenterad; 

• NCVA bedriver forskning och NComVA utveckling och 

kommersialisering; 

 

 

Spinoff NComVA – Maj 2010 

forskning 

Kommersiellt 
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Spinoff NComVA – Maj 2010 

forskning 

Kommersiellt 

LEAD 

 

• Utveckla vår position som världsledande teknologi företag 

med fokus på Statistikvisualisering med Storytelling av stora 

mängder regionala statistikdata; 

• Fokusera på lättinstallerade produkter med automatiska 

hjälpmedel som ger hög vinstmarginal;                                                                    

”OECD och Linköping Kommun använder samma 

produkt” 

• Fasta inkomster genom support och uppdateringar  - årlig 

25% av licenspriset; 

• Vinstdrivande företag – minst 25% av omsättning i vinst; 

• Målsättning att sälja bolaget om tre år; 

 

Strategy and Mission - NComVA 



03/02/2015 

10 

NComVA utvecklar “Customizable eXplorer” 

NComVA offers Statistics eXplorer applications 
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Världsledande Interaktiv Visualisering 

Länkade och Koordinerade Vyer 

Världsledande Interaktiv Visualisering 

Hantera stora datamängder 
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Världsledande Storytelling 

 

Inte bara Visualisering – hantera stora data mängder 
" 
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Årets Rookie – 100,000kr 

Strategiska kunder  
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Strategy and Mission - NComVA 
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Vi utvecklar nu för senaste HTML5/Javascript 

 

• VINNOVA Forska & Väx ger oss 500,000 kr 

• Tillväxtverket ger oss ytterligare 650,000 kr 

•  NComVA och QlikTech blir samarbetspartners  

QT har sin utveckling i Lund och synergi uppstår! 

2012:  Ny tillväxtmarknad  ”Visual Business Intelligence”? 
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2012: Ny tillväxtmarknad  ”Visual Business Intelligence”? 

 

• QlikTech management visar intresse för vår teknologi i februari; 

• QT är ursprungligen ett Lundaföretag och samsyn uppstår     

”Letter-of-Intent” skrivs i april; 

• Due dilligence enkelt eftersom vi använt Ernst&Young – Men 

”upphovsrätten” blir en segdragen process mellan LiU – QT;  

• Köpet sker 2 maj – exakt 3 år efter starten 2010 (enligt löfte till mina 

partners); 

 

2013:  QlikTech lägger bud på NComVA  
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Qlik announces its new visualization 2014 .. 

Bakgrunden till vår framgång .. 

• Världsledande i en starkt växande marknad 

• OECD och senare Eurostat ”Credibility” 

• Sälja produkter, inte konsulttimmar 

• OECD och Linköping kommun använder samma 

visualisering 

• Automatiserad användarvänlig installation 

• Marknadsföring genom våra kunders hemsida och 

deras presentationer 

Kunder är måna om att visa upp vår produkt 
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Try it yourself 

 

http://ncva.itn.liu.se 


