
Videum VR startades 2016 för att öka kunskapen 
inom virtual reality i vår region. Vi ser att XR (VR, 
AR och MR) har stor potential att ge nytta för både 
offentlig sektor, akademi och företag. Vi är övertyga-
de om att genom att dela kunskap och samverka kan 
vi ta oss ett steg längre och i snabbare takt.

Förstudie pågår
Under 2019 pågår en förstudie där vi vill sprida kunskap 
kring vad XR är, vilka användningsområden som finns samt 
hitta nya användningsområden och innovationslösningar.  
Vi kartlägger var intresset och behovet för XR finns och uti-
från det vidarutvecklar vi Videum VR mot de områden som 
bäst kan bidra till ny kompetens och nya projekt i regionen.

Fokus på tre målgrupper
Vi kommer under förstudien att koncentrera oss på tre  
målgrupper och undersöka vad som gjorts inom XR och  
hur XR kan vara till nytta för dem. Sedan bjuder vi in  
till XR-visning och träffar för att sprida kunskap, skapa 
möjligheter för samverkan och nya innovationsprojekt. 

• Arkitektur och bygg
• Produktutveckling och produktdesign
• Hälsa och vård

I mån av tid kan det bli en eller två målgrupper till.

Vi skapar en mötesplats  
där näringsliv, akademi och  
offentlig sektor kan mötas i  
ett kunskaps- och kompetens- 
centrum för VR, AR och MR. 

På vilket sätt vill du medverka?

Medverka som föreläsare
Vi söker dig som jobbar med eller 
forskar inom XR och vill vara med i vår 
förstudie. Beroende på din inriktning 
kan du få föreläsa och inspirera under 
en eller flera träffar hösten 2019. Som 
föreläsare får du en utställningsplats i 
lobbyn under träffarna.

Medverka som deltagare 
från näringsliv, akademi  
eller offentlig sektor 
Genom att medverka i förstudien blir 
du inbjuden att delta på branschträffen 
där du får testa ny teknik, möjligheter 
till nätverkande och samverkan inom 
din bransch. Till sist deltar du i en enkel 
enkät som hjälper oss i förstudien.

Kontakt
Silvia Estadella, projektledare Videum VR 
silvia.estadella@videum.se 
0470-72 33 00 (Videums reception)

Förstudien genomförs med medel från 

videum.se/videum-vr


