
1

Triple helix
Ett magasin om vårt bidrag till  

en positiv utveckling av regionen



Framtiden  
har aldrig varit      
närmare?!
Är det så? Tja – ”Det beror väl 
på!” som en professor alltid sa när 
jag studerade. Först tyckte jag att 
det var roligt, men rätt snart blev 
det tröttsamt. Dessutom lyfte min 
mamma alltid frågor till filosofiska 
rymdnivåer. Hennes standarddrä-
pare mot besserwissers var ”Det 
finns INGA absoluta sanningar” 
följt av något i stil med ”bara sub-
jektiva tolkningar”. Låt mig idag 
tacka dem båda. Repetition är ju 
som bekant studiernas moder och 
deras tjatande satte sin prägel. 

Tankesättet har stimulerat min 
nyfikenhet och samtidigt gjort att 
jag inte tar saker för givna. Nyfi-
kenheten har lett till en passion för 
innovation och ett stort intresse för 
framtiden. Min syn på evolution i 
stort är att den tekniska utveck-
lingen är en del av densamma. Den-
na uppfattning och syn på teknik 
och utveckling delas inte av alla, 
men av många. Kända forskare och 
futurister som delar uppfattningen 
är bland andra Ray Kurzweil, Mi-
chio Kaku och John Naisbitt. 

Krönika  
Robert Unt 
affärschef Videum
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I en undersökning (”The Views of 
Futurists”, Foresight Int., 2001) där 
108 av världens främsta futurister 
intervjuades visade det sig att man 
var eniga om mycket, bland annat 
att ”Vi är i mitten av en historisk 
transformation. Nutiden är inte 
bara en vanlig del av normal histo-
ria”. Utvecklingen går helt enkelt 
lite fortare nu och om man ska tro 
mig och många andra så kommer 
utvecklingen snart gå mycket, 
mycket, mycket fortare. 

Hockeystick-kurva, hyperaccelera-
tion, teknikexplotion: Kärt barn har 
många namn. Fram tills för inte så 
länge sen skedde tekniska para-

digmskiften ungefär en gång per 
generation – nu sker de ungefär på 
fem år och accelerationen fortsätter. 
Skrämmande säger många, spän-
nande säger jag. Såklart inte utan 
utmaningar, men framförallt med 
ett universum av möjligheter. 

Den ursprungliga frågan då? Ja – 
jag nöjer mig med att luta mig åt 
den gode Einstein som ju ansåg att 
allting är relativt - inte minst tiden. 
Jag är i varje fall glad över var 
jag befinner mig i såväl tids- som 
rumsrymden. Kom hit till Videum 
Science Park du också, så utforskar 
vi framtiden tillsammans!  

”Skrämmande  
säger många, 
spännande  
säger jag.”
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Framgångsfaktor 
för att bygga en 
starkare region
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INNOVATION 
& TILLVÄXT Videums arbete ska bidra  

till tillväxt och samverkan  
mellan näringsliv, offentlig  

sektor och akademi. Det gör  
vi genom att praktiskt organisera  
denna typ av samarbeten genom  

att vara mötesfacilitator, dörr- 
öppnare och kontaktförmedlare.

 Triple helix
Triple helix är beteckningen för en samarbetsform där 
aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor 
samverkar för att skapa innovation och tillväxt. 

Professor Henry Etzkowitz sägs 
vara upphovsman till tankemo- 
dellen triple helix. Under nittio- 
talet reste han runt mycket i 
världen och såg på många håll 
att samarbeten mellan näringsliv 
och det offentliga bidrog till den 
regionala utvecklingen. Han såg 
tydligt att genom samordning av 
utvecklingsresurser och konstruk-
tivt samarbete kan man utveckla 
innovationsförmågan och skapa 
tillväxt i en region.

Det bärande i triple helix är kun-
skap och en vilja att skapa något 
med den kunskapen som grund. 
För att få utväxling på kunskapen 
behövs system för att ta hand om 
innovationer och företag som kom-
mer ut av kunskapen. Ensam är 
nämligen inte stark - regionerna 
får sitt värde genom universite-
ten och tvärtom. Begreppet triple 
helix används idag över hela 
världen. 

”Det bärande i triple 
helix är kunskap.”

Forskning på  
triple helix

Möjligheter och utmaningar
I mötet mellan aktörer från olika sektorer får man en bredare 
syn på problemen, vilket ofta leder till bättre och mer inklude-
rande lösningar. Men triple helix är inte bara möjligheter enligt 
Joacim Rosenlund, universitetslektor vid Institutionen för  
organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet.  
För att möta utmaningarna är svaret dialog och förtroende.

”Att träffas informellt visade 
sig vara viktigt för att stödja 
en fungerande samverkan.”

För att få till ett riktigt bra triple 
helix-samarbete är Joacim säker 
på att man först behöver prata om 
samarbetet i sig. Prata om sekto-
rernas olika logiker, dvs få förstå-
else för varandras olika arbetssätt 
och olika tidsramar. Viktigt är att 
skapa samarbeten kring en funk-
tion eller konkret utmaning som 
alla inblandade har nytta av att 
få löst, och inte starta samarbeten 
för samarbetets skull.

Även om Joacim forskade på 
triple helix vid miljöutmaningar 
tror han att samverkansproces-
sen fungerar liknande i andra 
konstellationer, att det är samma 
typ av dialog som måste ske. De 
personliga relationerna är viktiga 
och att bygga upp ett förtroende 

genom att träffas informellt samt 
att våga be om hjälp. Likaså att 
ta sig ut från labbet och pappers-
produkten för att prova olika 
lösningar tillsammans. Och att 
återkommande under samarbetet 
gå tillbaka till att prata om sam-
arbetet i sig. Vi är olika, vi jobbar 
olika och det är det är det som är 
en del av styrkan i triple helix. Vi 
får det att fungera om vi  
för en öppen  
dialog. 
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VIDEUM INNOVATION LAB  
- en affärs- och forskningsdriven miljö för 
kunskapsintensiva företag och akademi

Vår region är lite av en vit fläck 
på innovationskartan. Det som 
måste ske för att vi ska bli en mer 
innovativ landsdel och hänga med 
i utvecklingen är verklig samver-
kan. Interaktion som ger kon-
kreta resultat i form av faktiska 
lösningar och prototyper genom 
samspel mellan olika företag och 
mellan näringsliv och akademi. 

I Videums uppdrag ingår att driva 
och utveckla Videum Science 
Park. Därför är det naturligt att 
vi tar ledarskapet och understöd-

jer ett nätverk för innovation över 
branschgränser. Vi ser framför oss 
ett paraplykoncept som kan växa 
ut i labbmiljöer beroende på vilka 
behov som uppstår och de utma-
ningar som kommer i framtiden.

– Om vi kan skapa ett värde för 
många genom att utveckla labb-
miljön hos oss kan vi få tätare 
samverkan och konkreta resultat. 
Modellen är ett sätt att möjliggöra 
innovation, se till att det faktiskt 
händer, säger Videums affärschef 
Robert Unt. 

Bygger efter  
gemensamma behov
Ett första steg är att samla inno-
vationschefer från innovativa och 
kunskapsintensiva företag i vår 
region för att diskutera hur vi kan 
bygga en samverkansekonomi och 
med deras input se hur Videum 
Science Park bäst kan stötta 
och bli en välpaketerad brygga 
mellan näringsliv och akademi. 
Innovationscheferna kommer att 
vara viktiga medskapare i upp-
byggnaden av innovationslabbet 
som sker i flera steg. Tillsammans 
undersöker vi behovet av teknik 
och samarbete för problemlösning, 
testning, prototypframtagning, 
patent, finansiering och investe-
ringar.

En fysisk plats  
med väl vald teknik
Innovationslabbet är en fysisk 
plats i Videum Science Park. 
En lokal som till att börja med 
kommer att ha ett mindre antal 
kontorsplatser, möblering för 
workshops, grupparbeten och 
föreläsningar samt teknik för 
gemensamt nyttjande. En levande 
labbmiljö som fylls med teknisk 
utrustning allt eftersom behoven 
uppstår och ekonomin tillåter. Ett 
hållbart nyttjande av teknikre-
surser som är dyrt för var och en 

att investera i. Det skulle kunna 
handla om 360-kameror, pro-
fessionella drönare och robotar, 
3D-skrivare, virtual reality och 
internet of things (IoT).

Community  
för innovation
För att skapa innovation krävs 
gemenskap, ett socialt nätverk 
som kan samlas kring en problem-
ställning eller en ny utmaning. 
Och det räcker inte med att lyssna 
till en gemensam föreläsning och 
sedan återgå till sin egen verk-
samhet. Aktiviteterna i innova-
tionslabbet kommer därför att 
fokusera på öppen innovation, 
aktiva seminarier och workshops. 
Företagen som verkar i Videum 
Science Park kommer att bidra 
med viktigt kunskapsinnehåll 
genom att själva få hålla aktivi-
teter i labbet. I alla dessa aktiva 
möten kommer det att ske en 
nyttig kompetensutveckling hos 
alla deltagare.

– Vi bygger tillsammans upp en 
samlingsplats för samutnyttjad 
teknik, workshops och arbete 
där vi räcker ut handen för att få 
hjälp av och ge hjälp till andra. 
Här finns alla möjligheter att byg-
ga ut verksamheten och att med 
tiden bli en ledande innovations-
miljö som både är forsknings- och 

 
En ny innovativ 
labbmiljö tar form
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affärsdriven, säger professor Mar-
celo Milrad vid Linnéuniversitetet 
som kommer att vara nära knuten 
till innovationslabbet.

Börjar i rätt ände 
I förarbetet för innovationslabbet 
har vi hittat en hållbar modell 
där Videum Science Parks roll är 
att facilitera och mäkla samman, 
inte att utföra. Vi ska hålla oss 
till det som är vårt uppdrag och 
vår styrka. Videum Science Park 
har miljöerna och servicen för alla 
typer av möten, kontakterna med 
näringsliv, akademi och offentlig 
sektor, samt inte minst målet att 
leva upp till sin devis ”idéer föds 
där människor möts”.

Videum Science Park kan i sin 
mäklarroll och nära samarbete 
med Linnéuniversitetet hjälpa till 
att föra samman grupperingar av 
forskare, psykologer, studenter 

Innovation – en idé, produkt eller 
service som skapar ett helt nytt  
värde åt kunden/användaren.

VIDEUM INNOVATION LAB 
Ett innovationslabb med metoder 
och teknisk utrustning för att genom 
samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor ta fram faktiska 
lösningar och prototyper. 

Lokaliserat i Videum Science Park,  
utvecklas i samarbete med akademi 
och näringsliv. Startade 2019-2020. 

9

Facilitator för tillväxt

”Där det finns  
högskolor eller  
universitet, där  
sker tillväxten.”

Högre utbildning och tillväxt går 
hand i hand i ”AB Sverige”. Där 
det finns högskolor eller universi-
tet, där sker tillväxten. Med några 
få undantag. Det betyder att 
knappt 15 % av Sveriges kommu-
ner har en likartad förutsättning 
- tillgång till både kvalificerad 
utbildning och tillväxt i kommu-
nen. Växjö tillhör denna exklusiva 
skara. 

För att det ska bli en dynamisk 
relation mellan arbetsmarknad 
och kvalificerad arbetskraft, krävs 

goda förutsättningar. En sådan är 
den naturliga och neutrala mötes-
platsen. Det är ofta i själva mötet 
som idéer uppstår och ambitioner 
tar fart. 

Videum Science Park är Växjös 
neutrala mötesplats där akademi 
– näringsliv – offentliga samhäl-
le möts. Över 5 000 människor 
möttes här under 2019. Videum 
Science Park är Växjös facilitator 
för fortsatt tillväxt i vår del av 
”AB Sverige”.  

eller vad som krävs för att jobba 
innovativt under en begränsad tid 
med en utmaning. En ny problem-
ställning kan kräva en ny grupp- 
ering. Företagen ska sedan kunna 
välja att köpa loss resultatet eller 
att låta bli. 

– Vi har valt modellen att utforma 
och växa i samverkan eftersom 
det är oerhört svårt att ta stora 
steg på en gång. Det är så lätt att 
ensam tänka stort, men kanske 
hamna lite snett om man går för 
fort fram utan att stämma av 
med alla intressenter. Det kan då 
också medföra väldigt stora kost-
nader. Med begränsade resurser 
måste vi ta små steg in i det som 
kan bli stora steg över tid och till 
innovationsnytta för hela regio-
nen, förklarar Robert Unt. 

Professor Marcelo Milrad är en av  
de drivande i innovationslabbet.

FO
TO

 A
le

xa
nd

er
 H

al
l

 
VD har ordet 
David Svensson
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3D Vision lockades  
av Videum VR
Företaget 3D Vision är en 
designstudio som använder 
den absolut senaste tekniken 
för visualiseringar, fotorea-
listiska 3D-renderingar och 
animeringar. Man är också 
specialister på virtual reality 
och augmented reality, vilket 
gjorde valet av en placering i 
Videum Science Park enkel.

Bolaget startades 2010 och har 
idag sex heltidsanställda. Hu-
vudkontoret ligger i Karlskrona 
men man har valt att också ha ett 
kontor i Växjö och en placering 
i Videum Science Park för den 
fysiska VR-miljön som finns här 
och nätverket kring den passar 
dem perfekt. Samtidigt kommer 
man nu också närmare många av 
kunderna.

I Videum Science Park finns 
hårdvaran i VR-golvet, Omnideck, 
och 3D Vision ser att de kan bidra 
med applikationer till den miljön 
och man för samtal med Videum 
om en möjlig roll in i det nya inno-
vationslabbet.

– Här i Videum Science Park finns 
jättestora möjligheter, säger Jo-
han Bournonville som är grundare 
till 3D Vision. Jag tycker det är 
väldigt bra stämning när man 
kommer hit och det kul att träf-
fa de andra företagen. Vi pratar 
mycket med flera av dem och är 
redan nära ett samarbetsavtal 
med en av dem, avslöjar han.

3D Vision jobbar mycket till-
sammans med arkitekter, fast-
ighets- och produktutvecklare. 
Alla behöver de verklighetstrogna 
säljande bilder och animationer 
innan produkten är klar och kan 
fotograferas eller besökas. Framåt 
har 3D Vision flera spännande 
kundprojekt där virtual reality 
och augmented reality används 
för instruktioner och utbildning. 

Johan har alltid gillat att fotografe-
ra och att samla på inspirationsbil-
der inför olika projekt, vilket är till 
stor nytta i jobbet idag när han för 
kunden ska presentera tankar och 
idéer genom en moodboard. Han 
fastnade för de nya digitala tekni-

kerna när han under sin utbildning 
till IT-ingenjör gick en 3D-kurs. 
Genast ville han gå fler kurser, men 
då det inte fanns några fick det bli 
självstudier via nätet. Under stu-
dietiden fick han både uppdrag att 
göra material till mässmontrar och 
kontakt med en husleverantör som 
är kund till 3D Vision än idag. 

”Det känns gött när man 
kommer in genom dörrarna 
här och vi får bra hjälp om 
det är något.” 

Johan Bournonville, 3D Vision

XR - Forskning  
och utbildning vid  
Linnéuniversitetet
Forskargruppen VRxAR Labs stude-
rar design av gränssnitt för mixed 
reality-miljöer (virtual reality och 
augmented reality – virtuell respek-
tive förstärkt verklighet).

På programmet för Interaktiva  
medier och webbteknologier lär 
man sig att förstå och skapa  
intressanta produkter och tjänster 
med de nya teknikerna. 

-----------------------------------------------------

XR - Företag i  
science parken
Omnifinity - Utveckling, tillverk-
ning, produktion och försäljning  
av system för virtuella miljöer,  
till exempel Omnideck.

3D Vision - En designstudio  
som producerar visualiseringar, 
fotorealistiska 3d-renderingar,  
animationer, VR och AR.

Immerpro - Konsulttjänster inom 
IT med huvudinriktning på virtual 
reality och augmented reality.
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Labbmiljö för VR, AR och MR

Medel för utveckling
Under 2019 beviljades Videum VR 
300 000 kronor av Region Krono-
berg för att kartlägga var intres-
set och behoven för XR (VR, AR, 
MR) finns i vår region.

Under hösten bjöds det in till tre 
olika branschspecifika inspira-
tionsevent kring användningen av 
XR. Först ut var fokus på Hälsa/
vård och sedan Bygg/arkitektur 
och sist Produktdesign. Tillsam-
mans lockade eventen över 130 
personer som fick lära sig vad 
man kan göra med den nya tek-
niken och lyssna till företag som 
ligger långt fram med den idag. 

Videum VR framåt
Målet är att vidareutveckla 
Videum VR till en mötesplats 
och ett kunskapscentrum inom 
de områden som bäst kan bidra 
till ny kompetens och innovativa 
projekt med positiva effekter för 
regionens näringsliv och akademi. 
Genom samverkan mellan olika 
branscher kan vi dra nytta av var-
andra, ta fram konkreta projekt- 
idéer och väcka intresse för 
tekniken så att fler utbildar sig i 
ämnet, vilket i sin tur bidrar till 
regionens konkurrenskraft. 

Videum VR startade under 
2016 för att öka kunskapen 
och främja utvecklingen inom 
virtual reality, augmented 
reality och mixed reality (XR) 
i vår region. 

Vårt nätverk består av över 100 
medlemmar - en blandning av 
professionella programmerare, 
intresserade av ny teknik och de 
som kan se sig bli beställare av 
VR-teknik. 2019 hade vi över 800 
deltagare och som testat VR-simu-
latorn och deltagit på VR-eventen. 

I Videum VR finns ett XR-labb 
med senaste tekniken av sitt slag. 
I labbet finns det olika XR-enheter 
med bland annat kombinationen 
HTC-vive (headset och handkon-
troller) och ett Omnideck (rullan-
de golv) som ger användaren 360 
graders fri rörlighet. Labbet håller 
öppet för alla som är intresserade 
av ny teknik.

Kunskap på alla nivåer
I Videum VR kan du öka din kun-
skap kring XR på alla nivåer:
UPPTÄCK – Ett studiebesök där 
alla får testa och uppleva möjlig-
heterna med XR.
LÄR – Föreläsningar, nätverk och 
utbildning för dig som vill lära mer.
TILLÄMPA – Utveckling av ditt  
företags XR-idé - gärna i sam- 
verkan med oss.

”En mötesplats och ett 
kunskapscentrum.”
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Ny satsning för  
nyttiggörande av  
idéer och forskning

Tillsammans med Linnéuniversitetet tittar 
Videum Science Park nu på möjligheten att 
erbjuda kostnadsfritt stöd för personal vid  
universitetet för att nyttiggöra forskning, starta 
företag och att engagera Videum Science Park  
i olika kursmoment. 

– Det är viktigt att den kunskap som 
finns vid Linnéuniversitetet får rätt 
förutsättningar att komma samhället 
till nytta. Vi tittar nu på tre vägar att 
stödja personalen vid Linnéuniversi-
tetet, säger Robert Unt, affärschef på 
Videum.

Nyttiggöra forskning
Vi undersöker former för stöd till 
forskare och anställda i frågor som rör 
nyttiggörande av forskningsresultat. 
Det kan handla om erfarenhetsutbyte 
vid ett enstaka tillfälle eller regel-
bundna rådgivningsmöten, men även 
utbildningar för ökad förståelse kring 
metoder och modeller för nyttiggö-
rande.

Starta företag 
Tanken är att Videums och Företags- 
fabrikens kontaktnät av affärsutveck-
lare kostnadsfritt och under sekretess 
ska kunna gå igenom idéer i ett tidigt 
skede. Förutom att värdera idén ska 
man få hjälp att välja företagsform samt 
kunskap kring skatt och bokföring.

Stöd i kurser 
Videum Science Park kan medverka 
som panel eller jury vid presentatio-
ner och tävlingar som rör affärsidéer 
och affärsplaner. Vi kommer också att 
kunna hjälpa till med gästföreläsning-
ar, workshops och inspiration i olika 
kurser på Linnéuniversitetet. 

Analys om förutsättningar för 

etablering av ett  
forskningsinstitut
Det finns idag få professionella 
arenor för innovation i Småland. 
Miljöer som Videum Science Park 
har möjlighet att bli konkurrens-
kraftiga internationellt om styrke-
områden för akademi och närings-
liv kan matchas och man hittar en 
lämplig innovationspartner.

Från senhösten 2019 till och med 
våren 2020 görs en studie för att 
undersöka hur behovet av inno-
vationsarenor hos små och medel-
stora industri- och IT-bolag i vår 
region kan tillgodoses i en nära 
framtid och en uppskattning på 
längre sikt. Som en del av detta 
tittar man på möjligheterna att 
etablera ett forskningsinstitut 
inom tillämpad forskning* som 
kan stötta dessa små- och med-

elstora bolag med arbetet att bli 
mer innovativa och konkurrens-
kraftiga. Arbetet är tänkt att in-
riktas på experimentella resultat 
där lösningar och patent kan delas 
med andra intressentgrupper. 

Då Videum är projektägare är en 
möjlig och relevant placering av 
ett forskningsinstitut i Videum 
Science Park. Studien finansieras 
av Videum, Region Kronoberg 
samt Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden. Om studien fal-
ler väl ut skulle det kunna landa 
i ett genomförandeprojekt under 
2020-2021. 

* Tillämpad forskning =  
Forskning som syftar till att  
lösa ett särskilt problem.

Satsning för  
internationell  
konkurrenskraft

Samarbete  
med personal vid  
Linnéuniversitetet
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Ta del av forskningen
 
Att ta del av aktuell forskning kan ge dig allt från uppslag 
kring affärsidéer och samarbeten till en inblick i något du 
inte visste något om. Alla mår bra av att utmanas utanför 
sin bekvämlighetszon och kunskapssfär. Dessutom utökar 
du dina samtalsämnen inför nästa mingel!

Forskarlunch 
Vi vill gärna lyfta Forskarlun-
cherna som ordnas av oss i Videum 
Science Park i samarbete med Lin-
néuniversitetet. Här hålls först ett 
föredrag i aktuellt ämne som efter-
följs av frågestund och lunchmingel 
där deltagarna har möjlighet att 
både snacka vidare kring ämnet och 
knyta kontakter. Forskarluncherna 
är öppna för alla intresserade och 
blir därmed ett bidrag till såväl folk-
bildning som nätverksbyggande.

Lite mer lättsamt
• Linnéuniversitetets podcast 

Snillen stimulerar. 

• På Lnuplay finns kortare och 
längre filmer om forskning.

• Öppna föreläsningar dit 
alla intresserade är välkomna. 

• Performance Lecture - fusi-
on av föreläsning/föreställning.

Lite mer på djupet
• Vid Linnéuniversitetet hålls 

årligen flera utbildnings- och 
forskningskonferenser.

• Publicerad forskning kan 
vara en doktorsavhandling 
eller en forskningspublikation.

• Doktorander försvarar sin 
doktorsavhandling vid en  
disputation för att få sin  
doktorsexamen.

Efter Forskarluncherna finns  
tid för frågor från publiken.  
Här med den nya kastvän- 
liga publikmikrofonen.

Nyfiken på mer? www.lnu.se 
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Därför deltar vi  
i Forskarlunchen:

Emma Hermansson, innova-
tionsrådgivare på Linnéuniver-
sitetet: Jag är här för att få höra 
mer av våra forskare, i och med att 
jag jobbar på Linnéuniversitetet. 
Man har ju inte helt koll på alla. 
Men också att träffa företagen här 
och alla de som kommer hit. Det 
är ett bra koncept - omvärldsbe-
vakning, nätverk och lunch i ett. 
Effektivt.

Pierre Blennmyr, företagare och 
inredningskonsult POÉ Interiör AB: 
Dagens ämne lät intressant  
eftersom jag träffar många kunder 
som är i förändringsprocesser och 
står inför digitalisering. Jag gillar 
miljön och att få inspiration från 
Videum och Linnéuniversitetet. 
Nätverkandet inte minst.

Leif Lundberg, CTO FreshX AB 
och hyresgäst i Videum Science 
Park: Jag gillar event som är 
kombinerat med lunch eller fru-
kost. Det är praktiskt för mig som 
jobbar i Videum Science Park för 
då tappar jag inte så mycket ar-
betstid. Jag går inte på alla event, 
men när det är intressanta ämnen 
som passar vad jag jobbar med. 
Jag jobbar med digitalisering så 
just detta var väldigt intressant, 
att höra hur man kan motivera det 
för kunden. 
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Bygg dina nätverk 
innan du behöver dem

Häromveckan lyssnade jag till 
Robin Teigland, professor i digi-
talisering på Chalmers, som just 
nu bygger upp en Ocean Tech Hub 
i den sömniga fiskarbyn Peniche 
längst Portugals kust. Hon berät-
tade om hur hennes son tvingade 
in henne på en mörk bar full av 
motorcykelknuttar med argumen-
tet “Du jobbar ju med nätverk 
mamma” och att de där träffade 
fantastiska människor. Nästa dag, 
när hon besökte den lagerlokal i 
hamnen som hon ville hyra för att 
starta upp sin hub mötte hon först 
motstånd. Tills ägarens son dök 
upp, för det var honom hon hade 
druckit öl med de där timmarna 
dagen innan. 

Serendipity. Eller kanske sådant 
som händer en person som nyfiket 
bygger relationer med människor 
omkring sig utan tanke på poten-
tiella framtida värden. 

Själv tror jag mycket på ovan. 
Men jag tror också på att med-
vetet bygga nätverk och aktivt 
säkerställa att när man väl träffar 
de där andra, de där okända, då 
går man därifrån med något man 
inte hade innan.  

I mitt jobb som grupputvecklare 
och facilitator utgår jag från forsk-
ning om den sociala hjärnan.  

 
Alla har vi en hjärna. Den tror 
tyvärr fortfarande att vi lever i 
flock bredvid en läskig skog och 
närsomhelst kan bli anfallna 
av fiender eller blodtörstande 
rovdjur. Vår hjärna behöver 
gemenskap, men är samtidigt 
livrädd för att stöta på en fiende, 
hamna utanför flocken eller inte 
ha kontroll. Hjärnan söker sig till 
det redan bekanta, personer som 
ser ut som oss själva och tycker 
ungefär som vi. Är det ett pro-
blem? Ja, i alla fall för oss som är 
intresserade av höga resultat och 
innovation. För forskningen är 
också överens om att vi behöver 
vara olika för att kunna leverera 
framgångsrika lösningar på kom-
plexa problem. 

Därför behöver vi medvetet desig-
na alla våra möten och nätverks-
träffar. Först och främst behöver 
vi skapa trygga miljöer. Sedan 
behöver vi hjälpa konversationen 
framåt, så att den handlar om det 
som för deltagarna är viktigt på 
riktigt. Kanske vilken kompetens 
vi kan erbjuda varandra, hur vi 
kan tillföra perspektiv och vad vi 
kan göra för att samarbeta? En 
bra start är: Vad brottas du med 
just nu - och vad kan jag göra för 
att hjälpa dig? 

Gästkrönikör  
Anna Gullstrand
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”Vi behöver vara olika för 
att kunna leverera fram-

gångsrika lösningar”
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Videum belönar  
studentuppsatser
Videums studentstipendier för bästa 
studentuppsatser delas ut varje år. 
Vid senaste utdelningen gick första-
priset på 10 000 kr till Andreas Möl-
ler för uppsatsen ”A Dynamic method 
for rendering overlay on live video.” 

Andrapriset på 7 000 kr gick till Ja-
cob Harrysson och Johanna Strand-
man för uppsatsen ”Ökad återvin-
ning med en ny design av miljöhus”.

Entreprenörspris för  
utveckling av nytt material
Med en prissumma på 15 000 kronor har Videum 
delat ut entreprenörspriset till Bo Jonson, profes-
sor vid Linnéuniversitetet. Bo har tillsammans 
med kollegor utvecklat ett helt nytt material, en 
mikrometertunn film som kan ge hårda ytskikt 
för smarta mobiler, läsplattor och fordon. Bo har 
under resans gång varit den drivande kraften i 
forskargruppen för att ta forskningsresultatet 
från idé, vidare genom patentprocess, bolagsbild-
ning och till kundkontakter och första kapital- 
anskaffningen.

FOTO Johannes Rydström

Sydost- 
samverkan 

Videum Science Park har  
ambitionen att öka samverkan  

med övriga science parks i  
sydöstra Sverige. Tillsammans  

med Kalmar Science Park,  
Blue Science Park i Karlskrona,  

Netport Science Park i Karlshamn  
och Krinova Incubator & Science Park  

i Kristianstad tittar vi på att skapa en sam-
manhållen innovationsinfrastruktur  

för tillväxtbolag i sydost. Genom att samla 
våra resurser förstärker vi våra möjligheter 

att utveckla och stärka våra respektive 
spetsområden till att bli en stark storregion. 

SISP - nationellt nätverk
Videum Science Park är tillsammans 
med Inkubatorn Företagsfabriken de 
enda miljöerna i Kronobergs län  
som är medlemmar i Swedish  
Incubators and Science Parks,  
det nationella nätverket för  
verksamheter med aktiva  
länkar till universitet,  
forskningscentra eller  
högre utbildningsinstitut.

I ett större  
perspektiv

Videum  
uppmuntrar

20
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sedan i grupper med ett eller två 
avstämningsmöten med Videum 
inför slutpresentationen. Flera 
av grupperna valde att anta 
erbjudandet om att sitta i lobbyn 
i Videum Science Park under 
projektet, vilket såklart blev ett 
glatt bidrag till den öppna miljön. 
Men framför allt hade de hela ti-
den möjlighet att stämma av sina 
idéer på några av dem som verkar 
i miljön. 

– Studentpraktiken blev ett bra 
samarbete och jag fick många 
idéer för de områden som jag ska 
jobba med framöver. Och jag har 
redan anmält intresse för att få ge  
uppdrag till nästa års kurs,  
avslutar Anna Joanzón. 

Studentrelationer

Vid flera av Linnéuniversitetets 
utbildningar ingår kortare 
eller längre praktik. Något 
som ger en bra erfarenhet och 
kontakt för studenten och kan 
bli till nytta för företagen.

Videum fick hösten 2019 frågan 
om att ta emot studenter under en 
tvåveckorspraktik i kursen digital 
grafik. Kommunikationsansvarig 
Anna Joanzón tackade ja till en 
grupp om 14 personer, blandat 
svenska och utbytesstudenter.

– Inför den här studentpraktiken 
hade studenterna haft kurser 
inom både webbdesign och grafisk 
design vilket betydde att jag kun-
de, precis som deras lärare upp-
manade mig, behandla dem som 
om de var en riktig byrå som jag 
anlitade, berättar Anna Joanzón.

Studenterna fick olika uppdrag 
presenterade för sig och jobbade 

         IDEAS 
WHERE PEOPLE 

MEET

Flourish

Nya perspektiv med  
hjälp av studenter

Säkert Internet för  
forskare och studenter  
i Videum Science Park 
Eduroam är ett internationellt 
samarbete kring ett krypterat 
trådlöst internet för forskare, 
lärare och studenter. Främst finns 
nätverken på högskolor och uni-
versitet men nu sprids det till allt 
fler publika platser. 

Tillsammans med Linnéuniversi-
tetet har vi nu byggt ut Eduroam 
i Videum Science Park. Detta gör 
det enkelt för forskare och studen-
ter att säkert koppla upp sig mot 
internet när man arbetar i vår 
miljö. Kanske för ett samarbete 
med ett företag eller för att varie-
ra sin arbetsdag och byta miljö?

Välkomna att mötas i Videum 
Science Park säger vi till alla som 
har inloggning till Eduroam. 

www.eduroam.org#l
ov
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Öppen innovation  
tillsammans med  
Drivhuset
För organisationen Drivhuset 
handlar entreprenörskap om att 
hitta nya hållbara lösningar för 
att skapa värde för andra och för 
världen. Man stöttar idésprutor, 
frilansare, företagare, eldsjä-
lar och förändringsfantaster på 
utvecklingsresan. Med konkreta 
verktyg och forskningsbasera-
de metoder tränar, utbildar och 
coachar man företrädesvis studen-
ter från högskolor och universitet.

Videum Science Park samarbetar 
med Drivhuset Växjö i flera olika 
sammanhang, bland annat genom 
öppen innovation där studenterna 
hjälper företag och organisationer 
att hitta lösningar på frågeställ-
ningar för att förbättra en idé 
eller produkt. Under ett par kon-
centrerade timmar ska de hitta en 
eller flera lösningar och vinnande 
lag får pitcha sin lösning inför 
hela gruppen och har sedan möj-
lighet att knyta närmare kontakt 
med företaget som utsett dem som 
vinnare. 
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VÄXJÖ -   
den lilla storstaden,  
den stora småstaden

ATT LEVA I VÄXJÖ  

Växjö har det mesta som kännetecknar en storstad, utom avstån-
den. En inkluderande plats, där du fullt ut kan vara dig själv. Vi 
erbjuder en mix av gammalt och nytt, sport och kultur, puls och vila. 
Men framför allt kan vi erbjuda balans. I Växjö är det inte bara nära 
till naturen, här börjar naturen i staden. En levnadsvänlig plats med 
både tätort och landsbygd, för den som vill ha ut mycket av livet.

ATT VERKA I VÄXJÖ  

Växjö är en bra plats för företag. En universitetsstad i stark till-
växt, med hög expansion och full av doers. Här är det lätt att både 
etablera och starta nytt i ett näringsliv präglat av nyfikenhet: hellre 
ja än nej. Något som bidragit till att Växjö är ett av Sveriges största 
IT-kluster. En kreativ kraft i en miljö som tror på hållbart företagande 
och långsiktighet – både för klimat och näringsliv.

ATT BESÖKA VÄXJÖ 

Ett nyckelord för Växjö är ”nära”. Nära till puls, kultur och gastro-
nomiska upptäckter. Nära till rofylld natur och outdoor-äventyr. 
Här finns flera högklassiga restauranger, bland annat med stjärna 
i Guide Michelin, och möjlighet att uppleva Sveriges, enligt White 
Guide, bästa hotell. Precis i utkanten av stan sträcker sig fyra mil 
stig genom både tätort och landsbygd: sex sjöar och tre naturreser-
vat, med mängder av möjligheter att cykla, löpa, gå eller åka skidor i. 
En smak av Småland, för den som uppskattar livets goda. 

Stort intresse för Digitala veckan
Digitala veckan är Linnéregionens årliga stora 
digitala event och 2019 hölls stor konferens-
dag i Videum Science Park. 120 deltagare var 
anmälda till dagsprogrammet som handlade 
om digitalisering av såväl verksamheter som 
av affärsmodeller. När deltagarna åkte hem 
var målet att de funnit nya möjligheter och att 
våga gå hem för att digitalisera.

– Dagsprogrammet var spännande med lokala, 
nationella och internationella företag som de-
lade med sig av trender och erfarenheter från 
unika företagsresor, berättar Catarina Bachér 
från Digitri. Vi är väldigt stolta och glada över 
att vi haft Anna Gullstrand som huvudförelä-
sare. Men det var också ett intressant inslag 
med en livesänd podcast från scenen.

Dagsprogrammet växlade mellan föreläsningar 
i storsal, workshops och mindre seminarium. 
På så sätt fick deltagarna ny energi av att byta 
plats, grannar och ta en tur via företagstorget, 
kaffebordet och en test i Videum VR. Arrang-
örer är Föreningen Digitri i samarbete med 
Växjö kommun, Region Kronoberg, Videum 
Science Park och Linnéuniversitetet. 
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120 
deltagare

VÄXJÖ KOMMUN  Invånare 93 000  Förvärvsarbetare 45 000  Företag 9 000 
Största stadsdelen Teleborg med 12 000 invånare och 650 företag



Detta är Videum Science Park
Videum Science Park erbjuder moderna kontor 
och en mötesplats för småföretagare som vill 
verka i ett sammanhang för tillväxt.

Med över 30 års erfarenhet 
och utveckling har vi tillsam-
mans med ägare och verksam-
ma företag format Videum 
Science Park till vad det är 
idag. Från en idé om en fors-
karby via fastighetsbolag till 
en given roll som mötesfacili-
tator och kontaktsförmedlare.

Unikt erbjudande i mötet 
mellan näringsliv - akademi
Vårt unika erbjudande är en gedi-
gen helhet med vår roll som fast-
ighetsägare och hyresvärd som 
bas. Ovanpå det utvecklar vi vår 
service, våra nätverk, aktiviteter 
och konferens till att möta fram-
tidens behov. Och det vi är mest 
stolta över är att vi är en naturlig 
länk mellan näringsliv och akade-
mi genom allt från forskarluncher 
till öppen innovation med hjälp av 
drivna studenter. 

Labbmiljöer för innovation
I Videum Science Park finns 
sedan 2016 Videum VR – en 
labbmiljö för VR/AR/MR. En 
kombination av ett nätverk av 
VR-intresserade människor och en 
unik fysisk VR-miljö med tillgång 
till teknik som är allt för dyr och 
utrymmeskrävande för små och 
medelstora företag att köpa in. 

Under 2019-2020 tar Videum Inn-
ovation Lab form. En affärs- och 
forskningsdriven miljö för verklig 
interaktion med konkreta resultat 
i form av faktiska lösningar  och 
prototyper. 

Innovationslabbet är en fysisk 
plats som till att börja med 
kommer att ha ett mindre antal 
kontorsplatser, möblering för 
workshops, grupparbeten och 
föreläsningar samt mycket teknik 
för gemensamt nyttjande. 
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Om Videum Science Park 
13 500 m2 fördelat på 4 hus 
Antal hyresgäster 70 
Antal anställda 350

Hyresgästerna 
40 % har 1 anställd 
52 % har 2–9 anställda 
8 % har 10 eller fler anställda 

Största branscherna 
IT/digitalt  37 % 
teknik 19 % 
företagskonsult 14 %

Event och konferens 
Antalet konferens- och event- 
deltagare under 2019 var

 

            personer, varav

var deltagare på de  
30 aktiviteterna där  

Videum var arrangör.  
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1500

Mötesrum erbjuds  
från samtalsrummet  
för 2 personer till 100  
personer i största lokalen. 

5000



idéer föds där människor möts
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En del av

• flexibel kontors-  
och konferensmiljö 

• labbmiljöer för  
XR och innovation

• affärsnätverk

• universitetskontakter

• kunskapsaktiviteter

• sociala aktiviteter

• personlig service  
och mötesrådgivning
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