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magasin
Ett minimagasin från Videum Science Park 
- Växjös främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag.

idéer föds där människor möts

 Vår science park expanderar 
Olika perspektiv på entreprenörskap
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Den som är driven entreprenör skapar själv framgång för sitt företag. 
Men det kan bli mycket enklare genom att verka i en miljö som er-
bjuder flexibla kontor när man behöver öka eller minska. Att utveck-
la sin verksamhet går lättare om man har möjlighet till affärsnätverk 
genom geografisk närhet och inbjudan till olika aktiviteter liksom att 
få hjälp med all kringservice som mötesrum och reception. Allt det 
kan vi erbjuda i Videum Science Park på campusområdet i Växjö.

Satsning på möten i gemensamma ytor
Vår tanke med nybyggnationen är, förutom de ökade ytorna för kon-
tor, att växla upp med bättre gemensamma utrymmen för en varierad 
arbetsdag. En aktiv lobby med fri wifi där du kan jobba en stund, hålla 
ett mindre möte och såklart ta dig en fika eller lunch. Kanske kommer 
en föreläsning med forskare från universitetet att hållas ute i lobbyn 
och fånga ditt intresse i stunden? Vi ser till nyttan och mervärdet för 
området att satsa på den gemensamma ytan som vi tillsammans fyller 
med liv och inspiration. När du läser vidare i vårt magasin får du veta 
mer om vår verksamhet och vi ger dig flera spännande glimtar från vår 
största samverkanspartner - Linnéuniversitetet.  

Mer info videum.se/sciencepark

Videum Science Park 
expanderar 

Videum Science Park erbjuder moderna kontor för småföretagare 
som vill verka i ett sammanhang för tillväxt där nätverk och  
universitetskontakter är viktiga delar. Med invigning hösten  
2018 bygger vi nu till och samman science parken. Det blir  
5 500 kvm nya kontorsytor, mötes- och konferenslokaler  
och en gemensam entré med ytor för såväl planerade  
som oplanerade möten samt en helt ny restaurang.

”Universiteten spelar allt viktigare roll för  
utvecklingen av kunskapssamhället. Det  
betyder att arenor för kunskapsutbyte blir  
centrala. Campus i Växjö har närhet till driv-
hus, inkubatorer och företag som samspelar 
med Linnéuniversitetets studenter. Våra 
forskare förstärker det dynamiska ekosystemet 
för innovation. Det goda samarbetet med 
Videum är en avgörande förutsättning för 
Linnéuniversitetets fortsatta utveckling.”

Peter Aronsson 
rektor vid Linnéuniversitetet

Utbyggnaden förtätar vår science 
park vilket gör att vi kan höja vår  
servicegrad samtidigt som vi 
möjliggör expansion för befintliga 
hyresgäster och bjuder in nya. En 
mötesplats för företagsnätverk 
med närhet till Linnéuniversitetet. 
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Träbyggnadsteknik  

Påverkan av tid, fukt och  
vibrationer mäts i hus Charlie

Ida följer byggprojektet
Ida Fransson studerar till byggingen-
jör och kommer att följa byggprojekt 
Charlie på nära håll ändra fram tills 
invigningen hösten 2018.

– Det är en otrolig möjlighet att helt 
kravlöst få vara med på projekt- och 
byggmöten bara för att lära, säger 
Ida. Det blir ett komplement till de 
teoretiska studierna och jag får med 
mig viktiga erfarenheter från en verklig 
byggarbetsplats.  

Vid Linnéuniversitetet forskar 
man på träbyggnadsteknik 
och i samband med bygget 
av nya hus Charlie bedrivs 
forskning för att öka kunskap 
och förståelse för hur ett levande 
byggmaterial påverkas av tid, 
fukt och vibrationer. Genom att 
montera givare på utvalda punk-
ter i konstruktionen kan man 
löpande hämta data som forskar-
na analyserar.

Forskningsprojektet genomförs av 
en forskargrupp på institutionen 
för byggteknik vid Linnéuniversi-
tetet tillsammans med byggentre-
prenören och Videum.

– Genom forskningen kan vi lära 
oss mer och på sikt vara med och 
utveckla Växjö kommuns träbygg- 
nadsstrategi för att lyfta träbyggan- 
det till nästa nivå, säger Videums 
fastighetschef Patrik Hjelm.  
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Forskning vid  
Linnéuniversitetet
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Studentkontakt  
på bygget

Följ bygget i bilder på 
facebook.com/VideumSciencePark
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Interaktiv  
entreprenörskaps- 
forskning

Forskning vid  
Linnéuniversitetet

Malin Tillmar är professor i 
entreprenörskap vid Linné- 
universitetet och leder forsk-
ning kring förutsättningar för 
entreprenörskap i olika typer 
av organisationer och sam-
manhang.

Bred syn på entreprenören
– Inom forskningen har vi en 
bred syn på begreppet entrepre-
nörskap. Det behöver inte handla 
om företagande utan kan likaväl 
vara nytänkande och kreativitet 
inom offentlig sektor eller inom en 
ideell organisation. Att ha någon 
form av ny idé eller nya kombina-
tioner som man sedan genomför i 
praktiken är entreprenörskap för 
mig, förklarar Malin och tillägger 
att alla företagare inte är entre-
prenörer och tvärtom. 

För att förstå entreprenörskap 
i den tid vi lever i just nu måste 
de sociala, ekonomiska och eko-
logiskt hållbara aspekterna vara 
med enligt Malin. Likaså både det 

lokala och globala perspektivet. 
Mycket av hennes nuvarande 
forskning fokuserar på samverkan 
över sektorsgränser och hon säger 
själv att hon brinner för forskning 
kring lokal och regional utveck-
ling och gärna lite annorlunda 
entreprenörskap som inte tidigare 
fått så mycket uppmärksamhet 
i forskningen. Vad är det entre-
prenörer gör? I vilka kontexter är 
entreprenörskap möjligt? Vilka 
är svårigheterna och möjligheter-
na? Hur blir entreprenörskapet 
värdeskapande och hur viktigt är 
förtroende och tillit?

Ömsesidigt lärande
– I all forskning är den akademis-
ka integriteten viktig, men lika 
viktigt är det att vi som forskare 
inte sluter oss, utan är öppna. Vår 
kunskap behöver komma till nytta 
i hela samhället och därför är det 
viktigt att vi får med civilsamhäl-
let och offentlig sektor i det jag 
kallar interaktiv forskning, säger 
Malin. 

Det betyder att den praktiska och 
den akademiska världen träffas i dia-
logseminarier och workshops av olika 
slag för att diskutera frågor som är 
relevanta både för praktiken och 
forskningen. Forskarna kan med sin 
teoretiska kunskap ställa de kluriga 
frågorna och praktiken bidrar med 
erfarenheter och frågeställningar 
från sin verksamhet. Ett ömsesidigt 
lärande. Detta arbetssätt vill Malin 
nu vidareutveckla i sitt arbete vid 
Linnéuniversitetet. 

Entreprenöriell orga-
nisering över sektors-
gränser handlar om att 
lösa samhällsproblem 
genom att involvera 
alla sektorer för att nå 
fram till entreprenöriella 
lösningar. (Samarbete 
med Helix, Linköpings 
universitet.)

Ett delprojekt inom En-
treprenörskapets praktik 
på landsbygden finan-
sieras av Kampradsstif-
telsen och tittar bland 
annat på vilka branscher 
småländska kvinnor är 
verksamma inom och 
gör jämförelser med 
landet som helhet.

Forskning på Grön  
omsorg i samarbete 
med Sveriges Lant-
bruksuniversitet. Det 
handlar om breddning 
av jordbruksverksamhet 
och förnyelse av vården 
genom omsorg och 
rehab på lantgårdar.  

Exempel på pågående forskning

”Det är viktigt att vi som forskare  
inte sluter oss. Vår kunskap  
behöver komma till nytta.”
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Kaffefredag  
Social aktivitet  
i vår science park

På initiativ av ett par före-
tagare på Videum Creative 
Arena startade vi kaffefredag 
i Videum Science Park 2016. 
Videum öppnar kaffemaskinen 
och den som har tid och lust kom-
mer förbi och snackar en stund kl 
14.30 i Hus Bravo. Samma tid och 
plats varje vecka. 

Viktigt är att samtalen inte be-
höver handla om affärer i första 
hand, utan här handlar det om att 
vara nyfiken på andra människor. 
Utifrån det kan man sedan upp-
täcka gemensamma intressen, 
lösa problem eller hitta komplet-
terande kompetens. 

Den som vid något tillfälle vill 
ha lite extra uppmärksamhet tar 
med sig fikabröd. Kanske är man 
nyinflyttad och vill presentera sig 
själv och berätta om sitt företa-
gande? Kanske vill man bolla en 
idé kring ett nytt projekt eller be 
om hjälp med ett problem? 

Här är det tillåtet att ställa frågor 
och be om hjälp men framför allt 
att knyta kontakter  och vara lite 
av varandras fredagsmentorer. 

Eller så tar man bara bästa plat-
sen i soffan och njuter av att det 
är fredag eftermiddag....

Exempel på aktiviteter som ordnas i Videum Science Park

• Forskarluncher och öppen innovation (Nutcracker)

• Digibrunch med IEC - mötesplats för digitala sektorn

• Business Breakfast tillsammans med samarbetspartners

• Sommarfest, after work, julmys och kaffefredagar 

Möten i vardagen

Bättre diskussioner på vår  

Forskarlunch

Kunskapsaktivitet 
i vår science park

Forskarluncher startade 2013 
och är ett samarbete mellan 
Videum Science Park och  
Linnéuniversitetet. Forskare, 
lärare och företagen i Videum 
Science Park samt övriga intresse-
rade bjuds in till aktuella forsk-
ningsföredrag och lunch. Syftet är 
ökad kunskap, att knyta kontak-
ter och att hitta uppslag till nya 
intressanta samarbeten.

Under åren har vi bland annat 
fått höra om forskning kring 
diskriminering och likabehand-
ling, framtidsarkeologi, vikten 
av språkets betydelse för export, 
småländskt ledarskap, gränslan-

det mellan forskare och företaga-
re, att förädla råvaror, att bygga 
internationell konkurrenskraft, 
e-hälsa, sinnesmarknadsföring 
och presentation av Linnéuniver-
sitetets EU-projekt.

– Från hösten 2017 vänder vi 
på programmet. Vi kommer nu 
att börja med föreläsningen och 
avslutar med lunchen så att 
vi enklare kan uppmuntra till 
diskussion kring dagens ämne 
och ställa konkreta frågor som vi 
vill att man diskuterar, förklarar 
Stefan Uppman som planerar 
forskarluncherna tillsammans 
med Linnéuniversitetet. FO
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Big Data
Linnaeus University Centre for 
Data Intensive Sciences and App-
lications (DISA) är en av Linné- 
universitetets spetsforskningsmil-
jöer. Man forskar på insamling, 
analys och nyttogörande av 
stora datamängder.

Forskningscentret har ett mång-
vetenskapligt perspektiv genom 
samarbete mellan universitetets 
samtliga fakulteter och forskare. 
Fokus ligger dock på fördjupad 
kunskap för nyttjande av stora 
datamängder inom teknik, veten-
skap och humaniora. 

Användbar kunskap
I samhället idag samlas mycket 
data in, men teknikerna för in-
samling kan bli bättre och framför 
allt kan de stora datamängderna 
bli bättre utnyttjade. För detta 
krävs helt nya analysprogram 
som tillgängliggör hanterbar 
information och användbar kun-
skap. Intresset för detta finns inte 
bara hos forskarna inom datave-

tenskap, medieteknik och statistik 
som står för den tekniska kärnan 
i centrat, utan även hos näringsliv 
och offentlig sektor.

Koppling till näringslivet
Målet med DISAs forskning och 
arbete är att bidra till det digitala 
samhällets utveckling och ge lös-
ningar på konkreta utmaningar. 
För att nå dit har man idag nära 
samverkan med externa partners 
genom bland annat dessa tre spår:

• Hur kan man bedriva social och 
teknisk verklighetsforskning i det 
nya studentboendet i kvarteret Do-
centen på Framtidsvägen? (Smart 
Housing, GodaHus, Växjö kom-
mun och Småland Living Lab)

• Hur kan man använda befint-
lig data för att komplettera eller 
ersätta dagens medborgarunder-
sökningar? (Växjö kommun)

• Hur kan man bättre nyttja den 
realtidsuppdaterade data som 
finns om skogen? (Södra)

Vad är Big Data? 

Big data handlar om digitalt lagrad 
information från till exempel datorer, 
smartphones, chip och sensorer. Alla 
lämnar de digitala spår som kan sam-
las in, ofta via internetuppkoppling. 
Lagringen sker med nya tekniker som 
tillåter stora mängder data. 

Med tekniker för att hantera Big Data 
ökar vår förmåga att analysera såväl 
stor mängd data som ostrukturerad 
data i form av till exempel foton och 
röstinspelningar. 

Vad används Big Data till? 

Om vi förstår att använda och analyse-
ra vår data på rätt sätt kan den ge oss 
nya möjligheter och stora ekonomiska 
värden. Big Data kan vara till nytta 
både för kommersiella marknader och 
för forskning. Användningsområdena 
för Big Data ökar hela tiden i takt med 
att tekniken blir snabbare och mer 
lättillgänglig. Idag används Big Data 
bland annat för att optimera affärspro-
cesser, förutsäga spridning av sjukdo-
mar, ställa diagnoser, förutse bedräg-
erier och att effektivisera trafik. 

Big Data kommer att påverka oss allt 
mer och det går inte att undvika att bli 
en del av Big Data så länge man bor i 
ett modernt samhälle.

Spetsforskning vid 
Linnéuniversitetet

Professor Welf Löwe är forsknings- 
ledare för DISA och undervisar på 
forskarutbildnings- och grundutbild-
ningsnivå inom programvaruteknik, 
kompilatorkonstruktion och parallella 
beräkningar. Han är även grundare 
till och delägare i mjukvaruföretaget 
Softwerk AB som 2017 blev utsedda 
till Gasellföretag av Dagens Industri. 

Utveckling av det digitala samhället

Forskningen som är unik och 
ligger rätt i tiden spås ha stor 
potential för framtida extern fi-
nansiering. DISA skulle då kunna 
engagera sig i större projekt, både 
nationellt och internationellt.

Big Conferens
I december 2017 bjuder DISA in 
till en konferens om Big Data sett 
ur olika aspekter. Här presenteras 
DISAs forskningsresultat men 
medverkar gör även talare från 
andra universitet. Till konferen-
sen väntas 100–150 deltagare; 
forskare och representanter från 
näringslivet. 

Mer info lnu.se
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Flexibel kontors-  
och konferensmiljö
Anpassade kontor
Videum förstår betydelsen av att 
verksamheter enkelt ska kunna 
växa och krympa över tid och vi 
jobbar ständigt med ett pussel för 
att alla ska få de ytor som passar 
bäst för dem. Ibland blir det en 
omflytt, ibland slår vi ut en vägg 
och emellanåt sätter vi upp en ny.

Varierade konferensytor
För det lilla mötet har hyresgäster 
tillgång till fria mötesrum och för 
det större mötet kan man hyra 
in sig i våra konferensrum. När 
hus Charlie står på plats har vi 
gjort en genomgång av alla rum. 
Då kan vi erbjuda allt från 
samtalsrum för två personer, 
rum för kreativitet och snabb 
ommöblering till ett klassiskt 
styrelserum och den stora 
konferenslokalen med maximal 
flexibilitet. Vår Företagsservice 
kan ge förslag och skräddarsy lös-
ningar för såväl lokal som möble-
ring och förtäring samt hjälper till 
med all annan kringservice runt 
en konferens.

Flytt av Creative Arena 
Videum Creative Arena är vårt 
öppna kontorslandskap där allt 
det praktiska redan är löst. Man 
hyr helt enkelt ett skrivbord, en 
stol och en hurts. Internetupp-
koppling, skrivare, kaffe och 
städning ingår liksom receptions-
tjänster och som för alla hyresgäs-
ter; vårt aktivitetsprogram. Det 
största värdet med Videum 
Creative Arena är mötet med 
andra människor, att få många 
kollegor fast man är småföreta-
gare och att kunna bjuda in till 
möten på en professionell adress.

I oktober 2017 flyttade Videum 
Creative Arena in i hus Alpha där 
man på samma våningsplan nu 
delar korridor med fler småföretag.

– Vi vet att geografisk närhet 
mellan företag är viktig för att 
bygga nätverk i vardagen och flyt-
ten förbättrar dessa möjligheter, 
förklarar Stefan Uppman som såg 
möjligheten när en större hyres-
gäst avflyttade från ytorna under 
våren 2017. 

Anpassade kontor, 
rum för alla möten

Servicefunktioner som underlättar vardagen 
• Reception med personlig service

• Mötesrum med fri wifi
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Därför är det en bra idé 
att etablera sig hos oss 

• flexibel kontors- och  
konferensmiljö 

• affärsnätverk 

• universitetskontakter

• kunskapsaktiviteter

• sociala aktiviteter

Tre största branscherna

IT/digitalt  45 % 
företagskonsult 20 % 
teknik & utveckling 10 %

15

Korta fakta om Videum Science Park

12 000 kvm fördelat på 4 hus 
Antal hyresgäster 80 
Antal anställda 300

Hyresgästerna

45 % har 1 anställd 
50% har 2–9 anställda 
5 % har 10 eller fler anställda
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Aktiviteter

Under 2016 ordnade Videum 30  
olika aktiviteter plus kaffefredagar.  
Sammanlagt blev deltagarantalet 2 575.



Nutcracker  
på export till  

Kalmar Science Park
Fyra gånger har Videum Sci-
ence Park tillsammans med 
Drivhuset och Linnéuniversi-
tetet ordnat Nutcracker där 
företag tar hjälp av studenter 
genom öppen innovation. Nu 
exporterar vi konceptet till 
Kalmar Science Park. 

Under Nutcracker utmanas en 
grupp idérika studenter att ge 
kreativa lösningar på företagens 
problemställningar. De får först 
problemen presenterade för sig 
muntligt och sedan jobbar de un-
der ett par timmar fram lösningar 
i mindre grupper på en digital 
plattform. Företagen finns hela 
tiden i närheten och kan svara på 
frågor och ge förtydliganden.

Företagen som själva utser varsin 
vinnare får nytta av resultaten, 
studenterna lär sig grunderna för 
öppen innovation och alla får möj-
lighet att knyta nyttiga kontak-
ter för framtida examensarbete, 
extrajobb eller anställning.

Under hösten 2017 startar Nut-
cracker även i Kalmar och med 
våra erfarenheter från tidigare 
Nutcracker finns personal från Vi-
deum med som ledare och stöttar.

– Att öka samarbetena mellan våra 
två science parks är naturligt inte 
bara genom att vi verkar i Små-
land, utan främst för att vi båda 
är kopplade till Linnéuniversite-
tet, förklarar Stefan Uppman. 

Drivhuset jobbar med entre-
prenörskap som stort begrepp 
för universitets- och högskole-
studenter runt om i landet.

– Drivhuset arbetar med entre-
prenörskap och intraprenörskap 
och vill inspirera studenter till att 
utveckla entreprenöriell driv-
kraft, säger Emma Stockström 
verksamhetschef i Växjö. Arbetet 
är långsiktigt, vi vill att det ska 
vara lika naturligt att driva eget 
som att ta en anställning efter 
avslutad utbildning. Drivhusets 
basverksamhet består av att inspi-
rera, vägleda och praktiskt utbilda 
studenter i entreprenörskap.

Drivhuset har kontorsplatser på 
Videum Creative Arena för stu-
dententreprenörerna. Här får de 
nyttiga kontakter med etablerade 
entreprenörer och en fysisk plats 
där de kan koncentrera sig på sin 
idé. Genom att använda mötes-
rummen i Videum Science Park 
har man sina affärsmöten på en 
professionell adress istället för i 

studentköket. Emma uppskattar 
att 20 % av deras studentföretaga-
re nyttjar kontorsplatserna på Vi-
deum Creative Arena regelbundet.

Drivhuset och Videum Science 
Park genomför varje år flera ge-
mensamma event som Öppet hus, 
Nutcracker och Entreprenöriell  
After Work. Aktiviteterna möjlig-
gör kontakt mellan småföretagen 
och studenterna och gynnar båda 
parter lika mycket, menar Emma.

– När jag ser på vårt samarbete 
framåt är det viktigt att förenkla, 
det ska vara lättsamt att vara 
med på aktiviteterna. Kanske kan 
vi hitta ett enkelt forum som kan 
vara tätare återkommande och 
ge fler möjligheter till nätverkan-
de? Förhoppningsvis kan de nya 
gemensamma ytorna i Videum 
Science Park ge en större fysisk 
kontaktyta med naturliga möten 
mellan företagarna och studenter-
na, avslutar Emma. 

Mer info drivhuset.se/vaxjo

Drivhusföretag i 
vår science park

Samarbete 
med driv
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Öppen innovation



Entreprenörskap 
efter pensionering
Mats Hammarstedt är professor 
i nationalekonomi och forskar på 
arbetsmarknadsfrågor vid Linnéu-
niversitetet. Han har studerat vil-
ka faktorer som gör att människor 
väljer att bli företagare och om 
företagande efter 61 års ålder kan 
ge ökad livskvalitet.

Den starkaste enskilda faktorn 
för att bli företagare är familje-
tradition, men studier visar också 
att personer med jämn uppsätt-
ning förmågor (duktig på mycket 
och en hög lägstanivå) har större 
sannolikhet att bli företagare och 
även en större chans att överle-
va som företagare. Den som är 
specialist på något blir i större 
utsträckning lönearbetare. 

En pågående enkätstudie tyder 
på att människor som har möj-

lighet att under sina sista aktiva 
år inom yrkeslivet ha någon form 
av flexibilitet (som företagandet 
kan öppna upp för), har en högre 
upplevd livskvalitet än om man 
är kvar på arbetsmarknaden som 
anställd. De som väljer att bli 
företagare senare i livet gör det av 
intresse och att det drygar ut eko-
nomin, mer än för att man blivit 
av med sin löneanställning.

Forskningen om upplevd livskva-
litet som blir klar vid årsskiftet, 
gör Mats tillsammans med Lina 
Aldén. Resultaten presenteras 
för Kampradsstiftelsen som stått 
för finansieringen. Kanske kan 
studien påverka politiken att 
inte bara förbättra villkoren för 
den som vill vara kvar längre på 
arbetsmarknaden som anställd, 
utan även som företagare. 

”Möjligheten till ett flexiblare 
liv genom att starta företag i 
slutet av arbetslivet verkar ge 
en högre upplevd livskvalitet.”

Upptäck, lär  
& tillämpa VR

Projekt i Videum 
Science Park

Många spår en explosion inom VR 
under de närmsta åren. Än finns 
dock inga färdiga modeller för hur 
man ska eller kan använda VR. Vi 
vet inte heller om VR verkligen är 
framtiden, men vi resonerar som 
så att man måste våga experimen-
tera och satsa för att vinna. Där-
för startade vi Videum VR under 
2016 för att öka kunskapen inom 
virtual reality i vår region. Under 
vårt första år hade vi 575 besöka-
re – på demonstration, egen tid 
att testa eller genom deltagande i 
våra meet-ups. Vårt VR-nätverk 
har närmare 100 medlemmar.

När hus Charlie står klart place-
rar vi Videum VR i entréplanet.

I Videum VR kan du öka din kun-
skap kring VR på alla nivåer: 

UPPTÄCK – Alla får testa och  
uppleva möjligheterna med VR.

LÄR – Föreläsningar och nätverk 
för dig som vill lära dig mer om VR.

TILLÄMPA – Utveckling av ditt 
företags VR-idé. 

Mer info videum.se/videum-vr 
Kontakt VR@videum.se 

Videum Virtual Reality är den första öppna miljön i världen 
med den senaste tekniken av sitt slag. Det unika är att vi 
kombinerar HTC-vive (headset och handkontroller) och ett 
Omnideck (rullande golv) som ger användaren 360 graders fri 
rörlighet. Och att vi håller öppet för alla som är intresserade.
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Nätverk för hyresgäster
Vi bjuder in till organisera-
de aktiviteter som vi ordnar 
i våra lokaler. Men vi kan 
även ställa upp med lokal för 
nätverkande där någon annan 
sköter samordningen, eller så 
kan vi stötta aktiviteter kring 
företagande. Vi förmedlar gär-
na de kontakter vi har genom 
samarbeten inom innovations-
stödssystemet. (Se sid 26.)

Nätverk för vår personal
Videum deltar själva i nätverk 
inom Växjö kommun och är 
aktiva inom branschfören-
ingen Swedish Incubators 
and Science Parks, samt är 
medlemmar i Sydsvenska 
Industri- och Handelskamma-
ren och Styrelseakademien 
Sydost. Utifrån våra tjänster 
deltar vi i olika yrkesnätverk, 
både lokalt och nationellt.  

Exempel på nätverk 
• Videum VR Meetup - nätverk för VR-utveckling

• Videum Codeup - kunskapsutbyte mellan programmerare 

• Investerare Sydost - finansiering genom investerarnätverk

• IEC - Linnéregionens stora IT-nätverk

Idéer föds där 
människor möts

Att delta i olika typer av nätverk är högt prioriterat för 
Videum och att erbjuda våra hyresgäster såväl affärs- 
nätverk som sociala nätverk är ett av våra uppdrag.

Videum Codeup är vårt nät-
verk öppet för programmerare 
i Växjöregionen. Kunskaps-
nivån spelar ingen roll, här 
träffas studenter, entusiaster 
och professionella. Syftet är 
att möta likasinnade för att ut-
byta råd och erfarenheter. 

Med fokus på att träffa likasin-
nade och därigenom få tips för 
sina egna projekt körde Videum 
Codeup igång sin sjätte termin i 
september 2017. I nätverket ingår 
inte mindre än 135 medlemmar.

– Med fem avverkade terminer 
har vi utvärderat vilka typer av 
träffar som varit mest uppskat-
tade, säger arrangören Andreas 
Lundahl och fortsätter: De kvällar 
vi sett som mest lyckade har varit 
de när var och en har hackat på 
sina egna projekt. Därför ägnar 
vi höstens träffar åt detta, alltså 
sådant som vi gör bara för att vi 
är nyfikna och vill utmana oss 
själva utan att det är en del av 
vår utbildning eller arbete.

Inom Videum Science Park är IT 
den klart största branschen och 
hela regionen är tät på IT-företag. 
Genom Videum Codeup vill vi 
bidra till att hålla IT-kompeten-
sen i regionen i framkant, varför 
nätverket är öppet även för per-
soner som till vardags inte verkar 
i Videum Science Park. Videum 
Science Park bidrar med lokaler, 
mat och en del teknik. 

– Vi vill genom våra planerade 
träffar varannan vecka skapa 
planerad tid i kalendern där man 
faktiskt sätter sig ner med sitt 
sidoprojekt. Det är så lätt annars 
att tiden går och helt plötsligt har 
det runnit ut i sanden utan att ha 
blivit testat och sjösatt. Eller att 
man försökt sitta själv hemma och 
inte haft någon med rätt kunskap 
att fråga, beskriver Kevin Sjöberg. 
Det var just dessa tankar som 
gjorde att vi ville starta nätverket 
2015. 

Videum Codeup är  
inne på sin sjätte termin 

Nätverket för  
programmerare

Mer info videumcodeup.se 
Kontakt info@videumcodeup.se
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Det finns en kompetensförsörjningsbrist i vår region.  
Särskilt inom branscher som IT och teknik. Vi är många  
som på olika sätt vill bidra till att minska den bristen. 

Framtidens  
kompetens

Epic ska väcka intresse  
för industri och teknik
Epic är en unik satsning och sam-
arbete mellan kommun, närings-
liv och universitet. Under samma 
tak, mitt på campus, skapas en 
modern studiemiljö där både gym-
nasieelever och universitetsstu-
denter kommer att kunna knyta 
kontakter med det industriella nä-
ringslivet. Epic ska bidra till att 
väcka intresset för industri och 
teknik och höja kvaliteten på de 
tekniska utbildningarna i Växjö. 

Mer info goepic.se

Sverige
I början av 2017 passerade Sverige 10 
miljoner invånare. Idag har vi i landet 
över 1,2 miljoner företag. Närmare 97 
procent är småföretag med färre än 10 
anställda. Små och medelstora företag 
(0-249 anställda) utgör tillsammans 
99,9 procent av samtliga företag.

Kronobergs län
I Kronobergs län finns 195 000  
invånare och nästan 27 000 företag. 

Växjö kommun
Växjö kommun har 89 500 invånare 
och strax över 11 000 företag, vilket är 
precis på riksgenomsnittet för andelen 
som har företagande som huvudsyss-
la. Största företaget är Volvo Construc-
tion Equipment AB i Braås med 900 
anställda. 

Videum Science Park
I Videum Science Park finns ca 80  
företag med tillsammans 300 anställ-
da. 90 % av dessa är småföretag med 
färre än 10 anställda. Största bran-
schen är IT/digitalt. 

Fakta om  
företagande
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Projekt för att utbytes- 
studenter ska stanna
I det tvååriga projektet Tillvarata 
internationella akademiker i Lin-
néregionen ska Linnéuniversitetet 
i samarbete med lokala och regio-
nala aktörer arbeta med att hitta 
metoder för att få internationella 
akademiker att stanna i regionen. 

Bland annat har universitetet  
1 600 utbytesstudenter som 
genom studiebesök, nätverk och 
mentorskap ska ges möjlighet att 
matchas kompetens- och person-
lighetsmässigt med arbetsplatser 
i regionen. Projektet kommer att 
på samma sätt försöka tillvarata 
kompetensen hos doktorander och 
nyanlända akademiker.

Mer info lnu.se

Softwerk och nätverket IEC
I Videum Science Park finns ett 
bra exempel på företag som i flera 
år jobbat med att hitta rätt kom-
petenser genom att erbjuda prak-
tik och anställningar för såväl 
utbytesstudenter som nyanlända. 

För att få medarbetarna att 
känna sig hemma och stanna i 
Sverige har Softwerk bland annat 
anställt en svensklärare och 
nyligen blev man certifierade hos 
Migrationsverket för att kunna 
underlätta tillståndsgivningen för 
sina anställda. På sin webbplats 
presenterar man genomtänkt det 
växande företaget, den växande 
staden och fördelarna med när-
heten till universitetet i samband 
med utlysande av en ledig tjänst.

Softwerk är aktiva inom IEC – ett 
nätverk som arbetar med frågor 
som rör utbildning, forskning & 
utveckling, kunskapsutbyte och 
kompetensförsörjning inom den 
digitala sektorn.

Mer info softwerk.se 
och iec2020.se

Gemensam  
kompetensjakt

EPIC står för entrepreneurship, 
production, innovation och 
communication 
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Verksamheten startade 2009 och 
har tre ägare (Videum AB, Region 
Kronoberg och Linnéuniversitetet).

 – Styrelsen och ägarna har 
genom reviderade ägardirektiv 
fördjupat sig i vad de vill med oss 
nu när vi börjar bli vuxna. En bra 
strategi är satt för hela verksam-
heten och fokus ligger på tre del-
processer, säger vd Helena Collin 
och beskriver dessa.

Inflöde, inkubation och exit
När det gäller inflödet av företag 
ligger fokus på att hitta bolag med 
kvalitet och potential genom hela 
inkubationsprocessen. Företags-
fabriken ska även stödja uppkom-
sten och kommersialiseringen av 
akademiska avknoppningar.  

Ett konstant flöde in är viktigt 
för att nå uppsatta mål och Bravo 
Entreprenurial Hub är ett av 
verktygen för detta. Här kan 
entreprenörer från hela länet vara 
medlemmar, träffa likasinnade 
och känna på en tillväxtmiljö 
innan man söker till Företags-
fabrikens inkubatorsprogram. I 
Bravo Hub ligger mycket fokus på 
att jobba upp ett team kring varje 
bolag. 

Företagsfabriken har satt målen 
5 nya bolag in och 5 ut varje år, 
samt att max ha 15 bolag inne 
samtidigt för att kunna ge stöd på 
den nivå som önskas.

Företagsfabriken 
har vuxit upp

Inkubationen handlar om att 
hålla fokus på att utveckla och 
förädla företagen. För detta har 
Företagsfabriken anställt en pro-
duktionsansvarig som är samord-
nare för all affärsutveckling. 

När bolagen gör exit från Före-
tagsfabriken är målet att de ska 
vara rustade för fortsatt expansion. 

Valet av vilka bolag som tas in 
är alltid ett risktagande, då det 
inte sällan handlar om innovatio-
ner som man inte vet vad de kan 
utvecklas till. Alla bolag lämnar 
därför inte Företagsfabriken med 
en positiv exit, utan några väljer 
att avsluta just denna entrepre-
nörresa, men återkommer kanske 
så småningom med en ny idé eller 
i ett nytt sammanhang.

En viktig tårtbit
Företagsfabriken är en viktig tårt-
bit i innovationsstödssystemet och 
skiljer sig från de andra genom 
att erbjuda verksamhetsanpassad 
affärsutveckling och en professio-
nell coachningsprocess i kombina-
tion med kontorslokaler. Detta gör 
att de kan jobba med företagen 
på plats samtidigt som bolagen 
enkelt kan ta hjälp av varandra. 

– Det har varit en lång uppbygg-
nadsprocess. Men nu är vi redo att 
fördjupa samverkan med akademi 
och näringsliv, utöva matchning 
mellan innovationer och riskkapi-
tal samt utveckla entreprenörer-
nas förmåga att attrahera kompe-
tens, förklarar Helena. 

Mer info foretagsfabriken.se 
och bravohub.se

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator  
med det övergripande målet att öka regionens intäktsbas  
genom att hjälpa entreprenörer som vill växa och gå  
internationellt med sin produkt eller tjänst.
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”Antalet idéer  
baserade på  
akademisk  
kunskap ska  
öka varje år.”
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Videums entreprenörspristagare  
beviljades 60 miljoner kronor

Basim Al-Najjar är professor i systemekonomi vid 
Linnéuniversitetet. 2015 fick han Videums entrepre-
nörspris för att han lyckats omsätta flera forsknings-
resultat och etablera ett växande företag. I våras blev 
det klart att hans internationella treåriga forsknings-
projekt att teoretiskt och praktiskt utveckla den 
patenterade programvaran eMDSS finansieras av 
EU-kommissionen med 60 miljoner kronor.

Videum bygger för polisutbildningen

I februari 2017 togs första spadtaget för en utbygg-
nad för polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. 
Byggnaden kommer att innehålla föreläsningssalar, 
grupprum och kontor som samlar personalen samt 
mötesplatser för studenter och autentiska övnings-
miljöer. Med en beräkning att tredubbla antalet 
polisstudenter behövde lokalytan dubblas och bygg-
naden är därmed mycket välbehövlig och tas i bruk 
till terminsstarten våren 2018. Lokalerna byggs så att 
de enkel kan ställas om efter framtida behov.

Notiser  
från Videum 
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Stjärnorna på slottet

Under sommaren 2017 spelade SVT 
in en säsong av Stjärnorna på slottet 
på Teleborgs slott. Det var det unika 
sagoslottet med sin speciella his-
toria som gjorde att man valde det. 
I rutan kommer vi att få se miljöer 
såväl inifrån som utifrån slottet, men 
även en hel del av omgivningarna då 
deltagarna gör aktiviteter i närheten. 
Programmen sänds efter jul. 

Linnéuniversitetet*  
Det entreprenöriella  
universitetet

Macken 
Bli självförsörjande  
som företagare

Nyföretagarcentrum 
Engagemang för  
sin affärsidé

Smart housing Småland 
Innovationsmiljö som  
skapar smart boende

TEC IUC 
Innovationer från  
Kronobergs industri

Videum Science Park  
Kontors- och mötesmiljö för  
kunskaps- och tillväxtföretag

 
 
*Våra absolut närmsta vänner

För fler framgångsrika  
företagare i Kronoberg
Var man än befinner sig i utvecklingen av sin affärsidé  
eller sitt företag är vi flera aktörer i Kronoberg läns  
innovationssystem som erbjuder nätverk, rådgivning,  
utveckling eller finansiering av olika slag. 

Ta hjälp av oss och våra vänner!

Sammanhang  
för tillväxt 

Almi Invest 
Riskkapital och ägande  
i växande företag

Almi Företagspartner 
Råd och lån till  
företag och idéer

Bravo Entrepreneurial Hub* 
Entreprenörens kreativa  
mötesplats i Kronoberg

Coompanion 
Starta, äga och driva  
företag tillsammans

Drivhuset* 
Inspiration och väg- 
ledning för studenter

Enterprise Europe Network 
Rådgivning och nätverk vid  
internationell satsning

Företagsfabriken*  
Kronobergs företagsinkubator 
och språngbräda för tillväxtVä
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