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OM VIDEUM AB
Videum AB verkar sedan 1986 för att skapa en dynamisk 
kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på 
campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. 

Vi äger, driver och utvecklar mötes- 
platsen Videum Science Park samt  
bygger och förvaltar fastigheter  
med Linnéuniversitetet som  
största hyresgäst.

www.videum.seVD om året
2019 var första året med en expanderad 
och sammanbyggd science park. Året 
var också det sista i en serie av år då  
Videum byggde nytt, sålde av fastigheter 
och landade komplexa flerpartsaffärer.

Videum Science Park 
Under året hölls drygt 300 möten i form av 
kunskaps- och sociala aktiviteter, konferenser 
och workshops som samlade 7 000 deltagare. 

Vår öppna VR-miljö Videum VR har avance-
rat en fas och en förstudie har gjorts över hur 
verksamheten ska utvecklas framåt. Under 
året har viktiga pusselbitar kommit på plats 
i satsningen på Videum Innovation Lab. 

Myndigheten MUCF, som var en temporär 
och snabbt växande hyresgäst, flyttade ut. 
Ett antal mindre och tillväxtorienterade 
bolag har flyttat in under året. 

Samarbete kring visioner 
Arbete med Campusvision och Universitets-
stadsvision har pågått tillsammans med 
Växjö kommun och Linnéuniversitetet.

Organisation och personal 
Det genomsnittliga värdet i medarbetaren-
käten Temperaturmätaren blev 4,95 av 6,0. 
Övertiden har minskat, sjukdagarna ökat och 
uttaget av friskvårdsbidrag blev 85 %.

David Svensson 
VD Videum AB
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Ekonomisk översikt  2019 2018
 

Nettomsättning (tkr) 109 772 110 994

Rörelsemariginal % 15,6 22,9

Balansomslutning (tkr) 1 079 078 1 115 051

Avkastning av totalt kapital % 1,6 2,8

Avkastning av eget kapital % 3,8 15,1

Soliditet % 12,2 11,5

Videums fastighetsbestånd uppgår till 

107 500 kvm 
varav 20 000 kvm omfattar 
Videum Science Park med  

serviceverksamheter.

idéer föds där människor möts



entre 

2 000  
deltagare  
på 30 olika  
kunskapshöjande  
och sociala event. 

Videum Science Park är en innovativ  
miljö och ett attraktivt verktyg för  
en lyckad näringslivsstrategi i  
Växjö kommun. 

Videum Science Park erbjuder  
professionell service kring flexibla  

kontors- och möteslokaler, labbmiljöer  
för innovation och VR samt ett stort  

utbud kunskapsevent i samverkan  
med näringsliv och akademi. 

21 %  
vakansgrad  
en minskning med  
två procentenheter från 2018.

 
konferensgäster  
i våra möteslokaler som  
rymmer allt från 2 till 100 personer.

1 000  
besökare  
Videum Innovation Lab  
och Videum VR.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD - medarbetarna  
erbjöds hälsoundersökning i form  
av en enkät, samtal, provtagning och  
konditionstest hos sjuksköterska. 

En föreläsning kring rörelse och stillasit-
tande samt ergonomigenomgång  
av arbetsplats hölls under 2019. 

Videums medarbetare har  
deltagit i olika kompetens- 

utvecklingsaktiviteter,  
såsom specialistinriktade  

utbildningar, föreläsningar 
och kurser. Några exempel  
är certifierad brandskydds- 

koordinator, hyresjuridik, 
förhandling och ledarskap.

Videum har haft 21 praktikanter från 
grundskola, gymnasie, KY-utbildning 
och universitet varav 67 % varit kvinnor 
och 33 % män. Antalet ligger i linje  
med kommunens praktikmål.

Videums dieselbil började  
tankas med HVO - ett steg  
mot att bli fossilbränslefria. 

Videum har utökat till tre elcyklar, med 
hjälmar och reflexvästar, för utlåning till 
hyresgästerna under arbetsdagen.

4 000

Videum Science Park har under året bland annat  
arrangerat kunskapsevent om fördelarna med  
3D-print, hur man kan effektivisera en  
produkts livscykel och nyttan  
med VR och AR.

I Videum Science Park finns  
20 laddplatser för elfordon - 
att hyra och för besökare.

1,23 %  
sjukfrånvaro
49 % frisknärvaro  
= 13 medarbetare hade inte 
någon sjukdag alls under året.

Källsortering i Videum Science Park 2019
 

KONTORSPAPPER motsvarande 30 träd

PAPPERSFÖRPACKNINGAR motsvarande 52 träd

PLASTFÖRPACKNINGAR motsvarande 647 liter olja

METALLER motsvarande 87 cyklar

GLAS motsvarande 1 712 nya förpackningar

medarbetare

57 % kvinnor  
43 % män

22

Under våren 2019 färdigställde  
Videum en gång- och cykelväg  
utmed Framtidsvägen.
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Videums solcellsproduktion 

182,8 MWh 
motsvarar hushållsel för 36 villor och 
en ökning med 6 300 kWh från 2018.

För att förbättra inomhusklimatet i  
hus K utfördes under 2019 ett större arbete med  
INJUSTERING AV VÄRMESYSTEMET. Efter utbyte av radiator- och 
reglerventiler, cirkulationspump samt kompletterande rumsgivare 
följde injusteringen där flöden, pump- och systemtryck och system-
kurvor ställts in efter projekteringens teoretiska beräkningar. 

Det är för tidigt för en fullständig utvärdering, men det går att  
bedöma att byggnaden både komfortmässigt och ur energi- 
synpunkt fungerar bättre än tidigare.

Med en utvecklad och väl fungerande  
Videum Science Park och ett måldrivet arbete för  
att stimulera innovation och entreprenörskap i nära 
samverkan med akademin, kommer identifieringen 
av Start Ups med tillväxtpotential att öka och  
därmed kommer med stor sannolikhet andelen  
Scale Ups också att växa. 

Detta kommer att bidra till det av kommunfull- 
mäktige satta målet ETT VÄXANDE NÄRINGSLIV.

Videum bistår Växjö kommuns  
näringslivsavdelning i arbetet  
med utvecklandet av en ny  

näringslivsplan.

Videum - en del av

De gröna lånen (255 mkr) 
på Videums fastigheter  
har utökats från tre till  
fyra under 2019. 

4GRÖNA  
LÅN

Byte av all yttre belysning 
 på området till energieffektiva  

LED är i det närmaste  
genomfört. 
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