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Viktigt att veta om personuppgifter

1. Uppgifter om projektet
1.1 Projektets namn Små- och medelstora företags tillgång till teknik och

forskning för ökad konkurrenskraft genom samverkan

1.2 Datum för projektstart 2021-01-01

1.3 Datum för projektavslut 2023-04-30

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet

Kronoberg
Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd

Uppvidinge Växjö Älmhult

1.5 Typ av projekt Samverkansprojekt

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?

Nej

1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Covid-19-pandemin har medfört att industrins värdekedjor har brutits, leveranser blivit försenade, efterfrågan
begränsats och produktionen avstannat.  Enligt SCB föll svensk BNP med 8,6% under andra kvartalet 2020.
För återtillväxt så behövs ökade investeringar i forskning och utveckling. Detta är särskilt viktigt hos SMF,
som ofta saknar såväl den kompetens som de ekonomiska resurser och kontakter som större bolag har.
Projektets aktiviteter syftar till att ge SMF den kunskap och de verktyg som de behöver för att:

1) Öka kunskapen kring vikten av FoU och innovation
2) Investera mer tid och resurser i FoU
3) Hitta till forskning
4) Utveckla sina affärsmodeller

För att kunna genomföra transformationsarbete så är näringslivet beroende av att arbeta
branschöverskridande, samt ha stark samverkan med akademin. Tillsammans bör de utveckla och utbyta
kunskap, samt ta fram lösningar på utmaningar. Vidare kan gemensamma intresseområden från näringslivet
och akademin bli en bas för forskning som både håller hög vetenskaplig kvalitet och leder till ett mer
innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

2. Uppgifter om sökande
2.1 Organisationsnummer 556292-3366

2.2 Organisationsnamn Videum AB



2.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

2.4 Organisationens postadress info@videum.se

2.5 Organisationens postnummer 351 96

2.6 Organisationens postort Växjö

2.7 Arbetsställenummer 2566-6439

2.8 Arbetsställenamn Videum

2.9 Besöksadress PG Vedjes väg 15 A Videum S

2.10 Postnummer 351 96

2.11 Postort Växjö

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig
för projektets verksamhet?

Ja

2.13 Omfattas er organisation av Lagen om
offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?

Ja

2.14 Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 970-7936

2.15 Kontaktperson

Namn Robert Unt

Telefon 0704910558

E-post robert.unt@videum.se

2.16 Projektledare

Namn

Telefon

E-post

2.17 Ekonomi

Namn Linda Johansson

Telefon 0470723302

E-post linda.johansson@videum.se

3. Samverkansparter

Rad 1

3.1 Organisationsnummer 202100-6271

3.2 Samverkanspart Linnéuniversitetet

3.3 Juridisk form Statliga bolag

3.4 Organisationens postadress Box 451

3.5 Organisationens postnummer 351 06

3.6 Organisationens postort Växjö

3.7 Är samverkansparten

momsredovisningsskyldig för projektets

verksamhet? Nej

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om

offentlig upphandling (LOU) eller annan

upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja

3.9 Arbetsställenummer 1906-4104

3.10 Arbetsställenamn Linnéuniversitetet

3.11 Kontaktperson 5



Namn Diana Unander

Telefon 0705-910729

E-post diana.unander@lnu.se

3.12 Projektledare 2

Namn Diana Unander

Telefon 0705-910729

E-post diana.unander@lnu.se

3.13 Ekonomi 3

Namn Peter Jonsson

Telefon 0470-708463

E-post peter.jonsson@lnu.se

Rad 2

3.1 Organisationsnummer 556597-1693

3.2 Samverkanspart Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB

3.3 Juridisk form Övriga aktiebolag

3.4 Organisationens postadress STATIONSGATAN 2

3.5 Organisationens postnummer 341 60

3.6 Organisationens postort Ljungby

3.7 Är samverkansparten

momsredovisningsskyldig för projektets

verksamhet? Ja

3.8 Omfattas Samverkansparten av Lagen om

offentlig upphandling (LOU) eller annan

upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej

3.9 Arbetsställenummer 4043-4128

3.10 Arbetsställenamn Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB

3.11 Kontaktperson 5

Namn Maria Holmén

Telefon 0703 915105

E-post maria@cil.se

3.12 Projektledare 2

Namn Malin Eriksson

Telefon 0725350518

E-post malin@cil.se

3.13 Ekonomi 3

Namn Malin Eriksson

Telefon 0725350518

E-post malin@cil.se

4. Bakgrund och omvärld



4.1 Bakgrund

Covid-19-pandemin har lamslagit världen. När samhällen stängs ned bryts industrins värdekedjor, leveranser
blir försenade, efterfrågan begränsas och produktionen avstannar. Företagen behöver investera mer i FoU,
prioritera automatisering och se över sina leverantörsstrukturer för att minska sin sårbarhet och öka sin
konkurrenskraft. Långsiktigt kommer det betala sig mångdubbelt.

Projektet utgår från de lärdomar och slutsatser som drogs i den ERUF-förstudie (Projekt-ID 20203624) som
Videum avslutade 31/3 2020. I förarbetet konstaterades att länet har en relativt stor andel lågteknologiska
industribolag, vilket definieras såsom att de har en låg investeringsgrad i FoU. Lågteknologiska bolag i sin tur
ger ett mindre bidrag till länets ekonomiska tillväxt än medelteknologiska och högteknologiska.

Enligt SCB föll svensk BNP med 8,6% under andra kvartalet 2020 på grund av Covid-19-pandemin. För
återtillväxt så behövs ökade investeringar i forskning och utveckling. Detta är särskilt viktigt hos SMF, som
ofta saknar såväl den kompetens som de ekonomiska resurser och kontakter som större bolag har. Således
behöver SMF:

(o) Öka kunskapen kring vikten av FoU och innovation
(o) Investera mer tid och resurser i FoU
(o) Hitta till forskning
(o) Utveckla sina affärsmodeller

För att kunna genomföra transformationsarbete är näringslivet beroende av att arbeta branschöverskridande,
samt ha stark samverkan med akademin. Tillsammans bör de utveckla och utbyta kunskap, samt ta fram
lösningar på utmaningar. Vidare kan gemensamma intresseområden från näringslivet och akademin bli en bas
för forskning som både håller hög vetenskaplig kvalitet och leder till ett mer innovativt och
konkurrenskraftigt näringsliv. Vinnova har gjort undersökningar som visar på att samarbeten mellan akademi
och näringsliv ofta bygger på befintliga relationer. Det finns således ett stort behov av att medverka till att
fler nya relationer etableras.

För de bolag som saknar grundläggande kunskap kring vikten av FoU och innovation så kommer
kunskapshöjande aktiviteter, likt seminarium, med regionala föregångsexempel arrangeras i projektet. Bolag
kommer även erbjudas att delta i ”öppna innovationsutmaningar”, tillsammans med studenter från
masterprogrammet “Innovation genom ekonomi, teknik och design”. Studenter inom data/IT kommer även
att engageras genom olika typer av studentarbeten, detta med den möjliga positiva bieffekten att fler studenter
efter examen stannar kvar i länet och tar anställning på något av de bolag de etablerat relation med under
utbildningen.

SMF som har ett tydligt intresseområde för utveckling och påvisar tillräcklig mognad, kommer sammanföras
med forskare för att bedriva FoU-projekt. Utfallet från projektet kommer att delges till samtliga medverkande
bolag, samt spridas genom kunskapsaktiviteter.

Samverkansparterna har noga förankrat projektet i sina respektive organisationer och säkerställt att relevanta
beslutsfattare stöttar projektet. För LNU:s del kompletterar projektet den ordinarie verksamheten med att nå
ut till nya målgrupper likt SMF inom industrin. Med stöd av CIL och Videum kan de nu fånga upp företag
med intresse och mognad för samverkan som annars legat utanför deras radar. För Videums och CIL:s del
kompletterar projektet den ordinarie verksamheten genom en mer aktiv uppsökande roll till primärt SMF
inom IKT-sektorn och industrin i syfte att utföra en behovsanalys och sammanföra dessa med akademin.

Projektets primära målgrupp består av IKT och industrisektorn. Bägge branscher har en ojämn
könsfördelning, och att adressera frågan kring jämställdhet så kommer vi under projektets gång att samarbeta
med det kvinnliga IT-nätverket WiTech, som kommer hjälpa projektledaren att komma i kontakt med fler
kvinnliga representanter och företagsledare från IKT-sektorn. Uppföljning kommer ske efter projektavslut, då
målsättningen är att god spridning mellan kvinnor och män uppnåtts gällande representanter från IKT-
sektorn.

4.2 Omvärld och samverkan



Lärdomar från liknande verksamheter har dragits från avslutade förstudier och projekt genomförda av
Videum, Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby och Linnéuniversitetet. Vi har tittat närmare på
följande pågående projekt och initiativ för att undvika konkurrens och undersöka samverkansmöjligheter:

Institutionen för datavetenskap och medieteknik har från tidigare genomförda projekt tagit vidare metoder för
samverkan mellan företag och akademi, såddprojekt och ett ökat fokus på kompetensutveckling av
yrkesverksamma. DISA "Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications" är en av
Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer och är orienterade kring "Big Data". Deras fokus är på hur
datastyrda metoder kan användas och utnyttjas för att få fördjupad kunskap och förståelse i olika
tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och humaniora är något som efterfrågas av många företag, men
forskning och kunskap som genereras inom till exempel DISA måste nå ut till företagen i regionen.

Utöver DISA finns en rad olika kunskapsmiljöer och nätverk internt på LNU där det finns stor potential för
samverkan, konkreta exempel är den tioåriga satsning som KK-stiftelsen gjort på uppbyggnaden av en
komplett kunskapsmiljö för Smarter Systems på institutionen för datavetenskap och medieteknik samt
kunskapsmiljön för Digitala transformationer som Linnéuniversitetet internt satsar på för tvärvetenskaplig
forskning och utveckling.

The Bridge är ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan Linnéuniversitetet och
IKEA. Samarbetet handlar om livet hemma och produktionens villkor. Masterprogrammet Innovation genom
ekonomi, teknik och design är en av parterna i projektet och ges i nära samarbete med företag, och IKEA är
ett av dem.

Projektet DIACESS (Digital acceleration for Medium Size Sustainable Cities) drivs av Växjö kommun
tillsammans med en rad företag där Linnéuniversitetet är en part. Syftet med projektet är att lösa riktiga
samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar och kommunala bolag med
näringslivets digitala innovatörer. Här ser vi goda möjligheter för synergier och lärande, främst kopplat till
studentaktiviteter.

Projektet Smart IAT som drivs av institutionen för maskinteknik, utvecklar en demonstrationsmiljö inom
avancerad tillverkningsteknik för att möta tillverkningsindustrins behov av kompetens inom
produktutveckling, styrning, underhåll av maskiner, samt automatisering och robotisering. Det finns här stora
synergieffekter av att arbeta tillsammans och nyttja projektens olika fokus och kompetenser för att möta
industrins behov. Institutionen för maskinteknik driver även projektet Smart Industri med finansiering från
KK-stiftelsen som fokuserar på kompetensutveckling för yrkesverksamma, vilket också kan komplettera våra
aktiviteter.

Linnéuniversitetet driver projektet Centrum för ledarskap (Celed) i Småland som skapar arenor där ledare,
studenter och forskare gemensamt utvecklar framtidens metoder, kunskap och praktiska verktyg för ett
entreprenöriellt, ledarskap. De kopplar även samman ledare från privat, offentlig och ideell med forskare och
studenter. Celed driver projektet "Ledarskap och entreprenörskap i Småland" och har tagit fram tydliga
erbjudanden och format för samverkan som uppfyller såväl forskares och studenters som företagens behov.
Detta kan vi kan lära av och applicera inom andra kunskapsområden. Dessutom kan vi hänvisa bolag med
intresse för ledarskap och organisation till dem och de kan hänvisa bolag med andra intresseområden till oss.

I samband med den uppsökande verksamheten i projektet kan företag visa intresse för ren
kompetensutveckling, då det inte är en del av projektet kommer dessa att lotsas vidare till andra projekt och
initiativ på Linnéuniversitetet som genomförs med stöd av bland andra KK-stiftelsen, Vinnova, ERUF.
Alternativt kan de lotsas till CIL och projekt som genomförs med stöd av bland annat ESF med flera.

4.3 Koppling till det regionala näringslivet



Som en följd av den pågående Covid-19-pandemin står många regionala företag inför utmaningar och
behöver hitta nya sätt att arbeta. Detta gäller särskilt SMF som behöver arbeta med digitalisering, mer lokala
värdekedjor och omställning av sin verksamhet. Dessa utmaningar och krav på omställning gör projektet
viktigt för att kunna inspirera SMF och tillföra dem nödvändig kunskap.

Projektidén är utvecklad efter lärdomar i den ERUF-förstudie som Videum avslutade den 31/3 2020. Till
grund för insikterna ligger bland annat den enkät som Videum distribuerade till 2350 SMF gällande FoU-
arbetet i Kronobergs län. Enkäten visade bland annat följande:

49,8% hade inte infört någon innovation i sina produkter eller processer under de senaste tre åren
43,2% av bolagen ansåg att de behöver utveckla sina affärsmodeller för att växa
37,9% ansåg att bristen på kompetens utgjorde deras största tillväxthinder
68% av bolagen hade inte haft något samarbete med universitet eller enskilda forskare under de senaste 12
månaderna
76% svarade däremot att de var positiva till att samarbeta med akademin

Resultaten indikerade att akademin bör hitta en metodik för att stödja små och medelstora företag med
innovationsaktiviteter. Huvudfokus bör läggas på förnyelse och innovation. Detta arbete är särskilt
nödvändigt eftersom hälften av företagen vi tillfrågat inte har infört några innovationer i sina arbetsprocesser
under de senaste tre åren, och det är utifrån detta vi valt vårt fokus för projektet.

I konklusionen till förstudierapporten konstaterades ett antal utmaningar i regionen som
genomförandeprojektet avser adressera:

1) Många bolag efterfrågar ett närmre samarbete med Linnéuniversitet, men tycker det är utmanande att
navigera i den akademiska världen
2) Det finns en stor andel låg- och medelteknologiska underleverantörer i tillverkningsindustrin i Kronobergs
län och fler bolag behöver ställa om till mer högteknologiskt arbete och till att bedriva eget utvecklingsarbete
3) En betydande andel av de studenter som examineras från Linnéuniversitet lämnar regionen efter fullgjord
utbildning

Sammanfattningsvis finns det en uttalad insikt hos SMF om att de behöver framtidssäkra sin verksamhet,
men att de saknar rätt kompetens och kunskap för att utföra sin utvecklingsresa. Genom projektet vill vi stötta
SMF med att öka den egna kompetensen och bidra med inspiration, stöd och kontakter för att de ska komma
vidare på sin resa.

Linnéuniversitetet har gjort liknande behovsanalys, exempelvis i projektet LTC (Linnaeus Technical Centre)
som bland annat visade att det finns behov av fysiska och digitala mötesplatser nära företagen och att vissa
företag kan ha behov som behöver tillmötesgås av fler olika aktörer. Det finns även behov av riktade
aktiviteter för att föra samman företag och forskare, samt roller som löpande håller sig uppdaterade med
företagens behov och som tränar företagen i att identifiera dessa. För att företagen ska få så stor behållning
som möjligt av detta projekt har vi också lärt oss att forskningen måste vara till nytta för dem och ligga i linje
med deras utvecklingsplaner. Samverkan består dock av två parter så det är viktigt att identifiera
frågeställningar och områden där det finns ett driv och engagemang från forskare och företag att arbeta
tillsammans. Det skapar även starkare utveckling och drivkraft om fokus läggs på de forskare och företag
som verkligen vill arbeta med industriell forskning och utveckling och i de fall de ser möjligheterna med
innovation och forskning.

I projektet kommer samverkansparterna möta behov hos SMF genom att arbeta inom de områden deras
respektive verksamhet är bäst lämpad att utföra. CIL identifierar i första hand lämpliga parter inom industrin,
Videum identifierar i första hand parter inom IKT-sektorn och start-ups, och tillsammans anordnar parterna
olika typer av aktiviteter med fokus på tillämpning och innovation. LNU bidrar med forskare och studenters
kompetens.

4.4 EU's strategi för Östersjöregionen

Ej aktuellt

5. Mål och resultat
5.1 Mål



Projektet har ett övergripande mål som vi vill bidra till på lång sikt:

(o) SMF i Kronobergs län har ökat sina FoU-investeringar och bidragit till länets ekonomiska tillväxt genom
ökad produktivitet

Projektet har två mer övergripande projektmål som alla delaktiviteter och delmål strävar efter att uppfylla:

(o) Fler mindre bolag i Kronobergs län ska delges kunskap, verktyg och kontakter för att utföra mer FoU-
arbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan, höja förädlingsvärdet, samt ställa om till medel- och
högteknologisk tillverkning
(o) En väl fungerande samverkansmodell är utvecklad för hur aktörer som Videum, CIL och LNU långsiktigt
kan arbeta tillsammans och på ett effektivt sätt nyttja de olika aktörernas kunskaper och styrkor.

Delmål:

(o) Öka andelen samarbeten mellan industri och IKT-bolag. Indikator: Antal deltagande företag. Målsättning
att minst tio samarbeten mellan industri och IKT-bolag har initierats. Huvudaktivitet för delmålet är 6.2
(o) Öka andelen samarbeten mellan SMF och forskare. Indikator: Antal konkreta samverkansaktiviteter.
Målsättning att minst fem FoU-projekt har initierats mellan projektets deltagande SMF och forskare.
Huvudaktivitet för delmålet är 7.4
(o) Ge verktyg för ökad innovation hos SMF.
Indikator 1: Antal medverkande SMF. Målsättningen är att cirka 100 SMF deltagit i projektets aktiviteter och
fått verktyg för ökat arbete med innovation.
Indikator 2: Antalet kvinnor som varit engagerade. (Genom att introducera nya kompetensområden i bolagen
kan även andelen kvinnor öka som möter industribolagen.

Majoriteten av studenter som läser teknik och IT är män, men genom att ta in andra kompetenser och
perspektiv kan även andelen kvinnor öka).
Huvudaktivitet för delmålet är; öppen innovation, minst fyra seminarier om innovation för primärt små
industribolag har arrangerats

(o) Sprida information och kunskap om samverkan:
Indikator 1: Minst fem korta (2–4 minuter) filmer med regionala föregångsexempel i näringslivet har spelats
in och distribuerats brett i länet
Indikator 2: antalet visningar av filmerna
Indikator 3: cirka fem spridningsaktiviteter, exempelvis genom seminarier där SMF bjuds in.

Huvudaktivitet för delmålet är 1.1

(o) Öka studentsamverkan med SMF
Indikator 1: Antalet studenter som varit engagerade
Indikator 2: Antalet företag/företagsrepresentanter har varit engagerade. Målsättning minst tio aktiviteter har
genomförts där studenter från masterprogrammet ”innovation genom ekonomi, teknik och design”, eller från
andra utbildningar, har arbetat tillsammans med SMF för att lösa FoU-relaterade utmaningar
Indikator 3: Minst två av dessa aktiviteter har utgått från hållbarhetsorienterade utmaningar.

Huvudaktiviteten/erna för delmålet är: 1.2, 7.1,.7.2, 7.3

(o) Låta företag möta internationella forskare och studenter och därmed sänka trösklarna för att anställa
personer med internationell bakgrund och öka utbytet och förståelsen mellan svenska arbetsplatser/personal
och internationella studenter.
Indikator 1: Minst 20 internationella studenter och forskare skall medverka i projektets aktiviteter:

Huvudaktivitet för delmålet är 7.2

5.2 Målgrupp(er)



Primär målgrupp:

Den primära målgruppen i projektet är näringslivets små- och medelstora industri- och IKT-bolag i
Kronobergs län som har behov av och vill ha ett utökat arbete inom forskning och utveckling. I projektet
identifieras dessa företag och erbjuds att delta i aktiviteter enligt en ”engagemangstrappa” med
innovationshöjande insatser.
Under projektets gång delar vi in medverkande SMF i två undergrupper:

1) Mogna bolag som har erfarenhet av samverkan med LNU/akademin och nu vill stärka och fördjupa sin
kunskap och sitt samarbete med akademin
2) Mindre mogna bolag som är ovana vid samverkan med akademin men som vill lära mer om förutsättningar
och möjligheter i syfte att inleda samarbete

I industrisektorn avser vi arbeta med att identifiera industribolag med teknologisk utvecklingspotential och
underleverantörer i behov av omställningsarbete. Inom IKT-sektorn söker vi främst teknikdrivna bolag som
tillhandahåller tjänster eller verktyg som kan modernisera industrisektorn. Vi har valt dessa två sektorer då de
är framträdande för Kronobergs län och kan i synergistisk samverkan öka regionens konkurrenskraft.

Medverkande SMF kommer primärt identifieras på följande vis:

(o) Deltagande bolag i tidigare genomförd förstudie av Videum (cirka 20 SMF i djupintervjuer och cirka 220
SMF som medverkade i enkät)
(o) CIL:s företagsnätverk i Kronobergs län
(o) Bolag i företagsparken på Videum (cirka 70 SMF)

Videums företagsnätverk i Kronobergs län

Den primära målgruppen inkluderar även forskare och studenter som kommer att bedriva forskning och
samverkansinitiativ. Forskarna lär sig mer om behov och möjligheter, medan studenterna får möjlighet att
testa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Sekundär målgrupp:

Den sekundära målgruppen består av andra nationella och regionala offentliga och privata
innovationsfrämjande aktörer som vi kan komma ha erfarenhetsutbyte med under projektets gång.

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut



Samverkansparterna söker stöd inom det regionala ERUF-insatsområdet 1 som identifierat den regionala
utmaningen om en låg investeringsgrad i FoU. Insatsområdets investeringsprioritering är att främja
företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan
företag, forsknings- och utvecklingscentrum, samt den högre utbildningssektorn.

Projektets förväntade resultat kopplar direkt mot att uppnå följande, som ligger inom
investeringsprioriteringen:

(o) En ökad kännedom hos SMF inom industrin om hur de kan utveckla den egna verksamheten och vilket
stöd som finns att få både från IKT-bolag, främjande aktörer och akademin
(o) En ökad kännedom hos SMF inom industrin hur de genom innovation och nya arbetssätt kan hantera
kommande kriser, likt den pågående Covid-19-pandemin
(o) Lägre trösklar för SMF att samverka med universitetet i form av studentarbeten eller till och med
forskning
(o) Nya samverkanskonstellationer för FoU
(o) Ett nära och långsiktigt samarbete mellan Videum, CIL och LNU
(o) En större öppenhet för samverkan med internationella studenter och forskare
(o) Genom att synliggöra SMF hoppas vi på att ha motiverat fler studenter att stanna i regionen
(o) Spridning av resultat från tillämpbar forskning och nyttan med den
(o) Skapat en hållbar organisation och metodik för kontinuerlig dialog och behovsinventering kring forskning
och utveckling
(o) Kunna uppvisa konkreta samverkansinsatser

Små och medelstora företag behöver utöka sitt arbete med FoU och för att lyckas kan de behöva stöd i form
av samarbete med akademin, eller inspiration från andra företag. Många SMF har, enligt våra egna analyser,
bristfällig egen kompetens och upplever det som utmanade att navigera i den akademiska världen. Projektet
avser utgöra den bro till den utveckling som dessa bolag är i behov av.

När det gäller de horisontella kriterierna avser projektet främst bidra till att ge företagen nya sätt att tänka
kring innovation utifrån ett hållbarhetsperspektiv genom de öppna innovationsaktiviteterna samt
innovationsprojekten. Genom samverkan med studenter och forskare har projektet bidragit till att fler företag
känner sig bekväma med att prata engelska och arbeta med människor från olika länder vilket ökar
inkluderingen. Det ökar också internationella forskare och studenters förståelse och kännedom om hur
svenska företag arbetar. Vi fortsätter inom projektet att använda oss av de digitala metoder för möten som
blivit allt vanligare under Covid-19-pandemin vilket i sin tur ger mindre påverkan på miljön genom färre
resor.

5.4 Förväntade effekter på lång sikt



Förväntade effekter på lång sikt är att projektet har stärkt näringslivet, främst SMF:s innovationsförmåga
genom ökad samverkan med akademin. Näringslivet och samhället i stort får ta del av den forskning och
utveckling som sker med hjälp av studenter och forskare på LNU. Vidare förväntar vi oss att SMF i regionen
har fått ökade förutsättningar att utvecklas till innovativa företag med bättre förutsättningar för utveckling
och omställning, detta är särskilt viktigt under den pågående Covid-19-pandemin och efterdyningarna som
kommer att fortsätta påverka många företag. Medverkande SMF i projektet kommer ges en tydlig förståelse
för hur de kan leda egnet innovationsarbete, vilka stöd som finns att få, samt vart de ska vända sig för att
initiera forsknings och utvecklingsarbete. Projektet avser även ge studenter en tydligare bild av näringslivet i
regionen, både vad det gäller SMF och större bolag/organisationer. Målsättningen är att en högre andel
studenter väljer att stanna i regionen efter avslutade studier.

Samverkansparterna inleder i och med projektet ett nära och långsiktigt samarbete för utökad samverkan
mellan näringsliv och akademi där de olika parternas kompetenser tas till vara och nyttjas på ett effektivt sätt.
Företag får en enkel vägledning och hamnar snabbt hos rätt samverkanspart oavsett vilken ingång de har.
Projektets parter kommer efter projektets slut att arbeta vidare med de samverkansmodeller som tas fram i
projektet och implementera dem i ordinarie arbetssätt. Arbete med att främja FoU i näringslivet måste ske
med en långsiktig ambition och samverkansparternas förhoppning är således att projektet vid utvärdering
anses framgångsrikt och så pass viktigt att dess aktiviteter långsiktigt kommer att finansieras.
Samverkansparternas samverkansmodell syftar till förståelse för hur de olika aktörerna bäst möter industrin
och andra företags behov och matchar det med rätt kompetens från IKT-bolag och universitetet. Modellen
byggs upp mellan samverkansparterna men kommer även kunna nyttjas med andra parter för att få en
strukturerad och tydlig process som är lätt att följa upp genom att mäta samverkansnyttan.

Då projektet avser öka FoU-investeringarna, samt verka för ökad digitalisering, så kopplar aktiviteterna
direkt mot Europa 2020-strategins specifika mål att 3% av EU:s BNP ska investeras i FoU, att utsläppen av
växthusgaser ska vara minst 20% lägre än 1990 och att energieffektiviteten ska öka med 20%. Projektet
bidrar även till målen i nulägesanalysen “Gröna Kronoberg 2025” som belyser vikten av att regionen har en
hög grad av innovation och anpassningsbarhet.

Projektet kommer även att bidra till att öka kunskapen hos industrin av att arbeta med hållbarhetsfrågor och
mångfald. Genom till exempel de öppna innovationsaktiviteterna, där hållbarhetsperspektivet är
grundläggande för att visa hur företag kan arbeta innovativt med utveckling, bidrar projektet på lång sikt till
nya synsätt och förståelse från företagens sida om att hållbarhet inte bara är ett externt kriterium att ta hänsyn
till, utan en vital del av innovationsarbetet och en framgångsfaktor i en alltmer miljömedveten tid. Många
företag i regionen står inför stora utmaningar med att hitta rätt kompetens, men vi ser att sökandet bland
kompetens främst sker bland inrikes födda. Genom projektet kommer vi att bidra med sänkta trösklar och en
ökad vilja och förmåga att anställa personal med olika etnicitet och bakgrund. Det här är en utveckling som vi
tydligt kunnat se inom IKT-bolag med stora behov av ny personal. För samverkansparterna kommer modeller
och verktyg som tas fram under projektet att bli viktiga verktyg för fortsatt samverkansarbete även när det
gäller hållbarhetsaspekterna. Covid-19-pandemin har också öppnat upp för en ökad vilja till och kunskap om
samverkan på distans vilket även på sikt kommer att bidra till förnyade arbetssätt, minskat resande och
därigenom mindre miljöpåverkan.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation



Videum (VSP), står för ledning, administration och koordinering av projektet. Linnéuniversitetet, i första
hand, står för det akademiska innehållet i projektet både kopplat till studenter och forskare. VSP och CIL
arbetar båda med uppsökande verksamhet, genomför aktiviteter och sprider goda exempel på samverkan.
Aktörerna kompletterar varandra, exempelvis geografiskt då CIL:s verksamhet bedrivs i Ljungby, medan
VSP återfinns i Växjö, vilket innebär att initiativ kan samordnas på sätt som ger större geografisk täckning.
Ett annat sätt som parterna kompletterar varandra på är avseende branschkontakt. Näringslivsstrukturen i
Ljungby respektive Växjö skiljer sig kraftigt åt, vilket bland annat återspeglas genom att CIL:s verksamhet
fokuserar på bolag i tillverkningsindustrin i Kronobergs län, medan VSP har ett löpande utbyte med det 70-
tal företag som sitter i sin företagspark. Båda verksamheter har dessutom nära relation till Linnéuniversitetet.

Styrgrupp: Den strategiska styrningen av projektet kommer att skötas av en styrgrupp som ansvarar för att
följa upp projektets mål, kvalitet, budget samt det  mer strategiskt långsiktiga arbetet.

Styrgruppen träffas 2-3 gånger per år. Styrgruppen består av representanter från ledande funktioner hos de
medverkande parterna i projektet, samt representanter från näringslivet. Utöver styrgruppens medlemmar
deltar projektledaren på mötena som adjungerad.

Styrgruppen består av:

Robert Unt, Affärschef Videum, ordförande
Maria Holmén, VD på Centrum för Informationslogistik i Ljungby
Jesper Andersson, prefekt för institutionen för datavetenskap och medieteknik, LNU
Representant från Masterprogrammet för Innovation, LNU
Företagsrepresentant i form av ledningsfunktion från SMF inom IKT-sektorn
Företagsrepresentant i form av ledningsfunktion från SMF inom industrisektorn

Arbetsgrupp: Arbetsgruppen är ansvariga för det operativa arbetet i projektet med koordinering  och
genomförande av den uppsökande verksamheten samt planerar och genomför aktiviteter med projektets
målgrupper. Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen. Samordningen i projektet kommer främst ske genom
möten med arbetsgruppen där deltagare från de olika samverkansparterna ingår och med ansvar för de olika
aktiviteterna regelbundet träffas, planerar och följer upp projektet.

Arbetsgruppen består av:

Projektledare, Videum (ska rekryteras)
Malin Eriksson, koordinator på Centrum för Informationslogistik i Ljungby
Soniya Billore, universitetslektor institutionen för marknadsföring och programansvarig för
innovationsmaster LNU
Miguel Salinas, universitetslektor institutionen för design och programansvarig för innovationsmaster LNU
Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator institutionen för datavetenskap och medieteknik, LNU

Projektledaren: leder projektet samt arbetsgrupper. Projektledaren får stöd av arbetsgruppen i sitt arbete och
rapporterar till styrgruppen. Projektledaren ansvarar för budget och resultat samt rapportering till
finansiärerna.

Projektekonom: Det finns en projektekonom tillsatt från Videum som sköter den övergripande
ekonomihanteringen i projektet tillsammans med projektledare. Utöver detta finns det projektekonomer hos
respektive samverkanspart som sköter ekonomihanteringen för de olika delarna av projektet.

Rekryteringar: Projektledare samt eventuell ytterligare en resurs för genomförande av aktiviteter kommer att
rekryteras av Videum, rekryteringen påbörjas så snart projektet har beviljats.

Inköp/upphandling: Respektive organisation ansvarar för att resurssätta sina respektive delar i projektet

6.2 Arbetssätt



Att parterna tillför projektet rätt kompetens är centralt för ett gott utfall och således har parterna redan inlett
planering av de rekryteringar och möjlig upplärning som projektet kan komma innebära. Samtliga aktiviteter
som finns i projektet är direkt knutna till delmål och i förlängningen de övergripande målen. Genom varje
enskild aktivitet arbetar vi således direkt med att uppfylla målen. Hur projektresultaten skall leva beskrivs i
punkt 5.3 och 5.4.

Projektet tar hänsyn till hållbarhetsaspekter utifrån flera dimensioner. Flera aktiviteter, likt öppna
innovationsutmaningar tillsammans mellan SMF och studenter kommer beröra hållbar tillväxt, exempelvis
genom digitalisering. Hållbarhetsaspekterna och mångfaldsarbetet blir därmed naturliga verktyg i
projektaktiviteterna, både genom hur de genomförs och av vilka. Vi utvecklar detta vidare under 5.4. Under
projektets utförande kommer flera aktiviteter genomföras digitalt, exempelvis i stor utsträckning inledande
behovsanalys av SMF genom videokonferensmöten. Uppföljning kommer ske i projektredovisning genom att
vi uppskattar den mängd koldioxid som vi sparat genom att genomföra distansaktiviteter för att reducera vårt
resande under projektperioden.

Genom att använda vår engagemangstrappa för uppföljning och förbättring så återkopplas lärandet löpande in
under arbetets gång och ger ingångsvärde till nästa planering. När grupperna träffas ingår alltid följande tre
punkter på dagordningen: “planera”, “följa upp” och “förbättra”.

Alla möten dokumenteras i form av protokoll. Indikatorerna följs upp regelbundet och eftersom de har lite
olika karaktär, så kommer de mätas vid olika tidpunkter. En indikator signalerar endast vad som har hänt inte
varför något händer. Därför ska indikatorerna analyseras utifrån VARFÖR regelbundet vid uppföljningarna.
Vid alla beslut som rör projektet ska individer och grupper fråga om det var det bästa miljömässiga valet vägt
mot det bästa rimliga ekonomiska valet, för att ta hänsyn både till att vara kostnadseffektiva och göra kloka
miljöval.

Projektet kommer att lägesrapportera aktivitetsindikatorerna, vilket blir bra avstämningspunkter även för
arbetsgruppen. Projektledaren ansvarar för att indikatorerna för företag, individer och övriga samlas in på rätt
sätt.

Efter ungefär halva projektperioden kommer en delutvärdering genomföras av en oberoende extern
utvärderare, detta i syfte att säkerställa att projektet arbetar i rätt riktning för att uppnå samtliga definierade
mål. Eventuella identifierade brister i projektets genomförande åligger samverkansparterna att omedelbart
adressera.

Delar av de personella resurserna i projektet anlitas under projektperioden, vilket innebär att projektet måste
säkerställa att deras erfarenhet och kunskap finns dokumenterad och överförs till befintlig personal innan
projektets avslut.

Lärande och spridning av resultat från projektet är en väsentlig del och utgör således en egen aktivitet.
Spridningen kommer rikta sig till samtliga aktörer som potentiellt kan använda sig av resultaten, exempelvis
till allmänheten, men också till forskare inom samma forskningsfält, kommersiella aktörer eller industrin.
Detta kommer ske genom exempelvis:

1) Arrangerade kunskapsaktiviteter på Videum och CIL där medverkande forskare och SMF bjuds in att
presentera sina lärdomar
2) Vidare forskning utanför projektet
3) Utveckling eller marknadsföring av en produkt, process eller service

Resultat och erfarenheter från tidigare projekt som kommer att användas och vidareutvecklas i detta projekt
är dels metodik om uppsökande verksamhet och studentsamverkan från IEC och LTC-projekten. När det
gäller mångfaldsarbetet och sänka trösklarna för att arbeta med internationella forskare och studenter tar vi
med oss erfarenheter från framförallt IEC-projektet. När det gäller jämställdhetsfrågor tar vi med oss
erfarenheter och lärdomar från LNU:s medverkan i att etablera det kvinnliga IT-nätverket WiTech.

7. Aktiviteter



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Extern kommunikation och
resultatspridning

2022-11-01 2023-04-30 420 000 Efter genomförda aktiviteter så ser vi det som oerhört viktigt
att sprida kunskapen som genererats i projektet till en bredare
publik. Det är också viktigt att visa på hur man har arbetat,
upplevelser av samverkan från både SMF, konsultbolag samt
akademin för att inspirera fler att våga ta steget och engagera
sig. Dessa spridningsaktiviteter kan ske i form av
frukost/lunchmöten, seminarier etc. Om den pågående Covid-
19-pandemin fortsätter kommer alternativ att erbjudas genom
digitala möten där det även ges tid för dialog/mingel mellan
deltagarna. Det här leder oss till Videums devis “Idéer föds
där människor möts”, genom att inte släppa när något bra
gjorts utan att berätta om det och dela med sig till fler kan nya
idéer födas och nya möjligheter till samverkan öppnas upp

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Inspirationsfilmer 2021-06-01 2021-12-31 40 000 Fem korta (2–4 minuter) filmer med regionala

föregångsexempel i näringslivet kommer att spelas in och
distribueras brett i länet via de tre samverkansparterna i
projektet samt andra främjande aktörer. SMF kommer
identifieras som exempelvis ställt om sin verksamhet från
renodlad underleverantör, till att introducera ett eget
produktsortiment, alternativt som har inlett lyckade
forskningsprojekt med akademin.

Kunskapshöjande aktiviteter 2022-09-01 2023-03-02 453 039 Vi vet sedan tidigare att det hos en del SMF finns begränsad
kunskap kring värdet av FoU, samt en osäkerhet kring hur
man kan närma sig akademin. Enligt den engagemangstrappa
som vi utvecklat för projektet så är det viktigt med enkla och
grundläggande kunskapshöjande aktiviteter för att ovana
företag ska närma sig akademin och intressera sig för FoU.
Dessa arrangeras i form av seminarium, där värdet av
omställningsarbete och innovation kommer framhållas.
Resultatet från aktivitet i aktivitet 1.1 kommer visas på
aktiviteterna.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Avslutsarbete 2023-01-01 2023-04-30 420 000 Projektledningen på Videum (dvs projektledare och

projektekonom) utför avslutsarbetet med stöd av
arbetsgruppen. I arbetet ingår slutrapportering, överlämning
och implementering (inklusive långsiktig finansiering) av väl
fungerande aktiviteter och samarbetsformer till ordinarie
personal. Implementeringsarbetet är också mycket viktigt hos
övriga samverkansparter för att arbetet skall vara långsiktigt
säkrat. Projektägaren ansvarar för dokumentation och
arkivering av projektet fram till 2028-04-30

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Utvärdering och lärande 2023-01-01 2023-04-30 120 000 Projektet avser anlita en extern utvärderare i form av en

konsult. Utvärderaren i sin tur kommer kontakta medverkande
SMF för att genom utvärderingsmetoder, likt exempelvis
enkäter, skaffa sig en god förståelse för nyttan av projektet

Utvärderare kommer även arbeta för att säkerställa att
projektets lärdomar nedtecknas och se till att projektet
konsekvent arbetat för att nå såväl övergripande mål,
projektmål och delmål

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektledning och
adminstration

2021-01-01 2022-12-31 0 Se delaktiviteterna “Processledning” samt “Administration
och redovisning”. Personalkostnader inklusive sociala avgifter
och OH, specificerat under delaktiviteter



Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Processledning 2021-01-01 2023-04-30 370 000 Processledningen utförs av projektledaren som har ansvar för

övergripande projektadministration, dialog gentemot
finansiärer, arbetsleda arbetsgruppen, samt förbereda styr- och
projektgruppsmöten. Processledningen innefattar även att
noga följa upp projektets progress i relation till ansökan och
tidsplan.

Administration och
redovisning av projektet

2021-06-30 2023-04-30 291 551 Administration och redovisning av projektet utförs främst av
projektekonomen samt projektledaren med stöd av
motsvarande funktioner hos samverkansparterna.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Metodutveckling 2021-08-01 2023-02-01 400 000 På LNU har det under senaste år genomförts projekt

tillsammans med andra lärosäten om samverkan med externa
parter. CIL, Videum och LNU kommer att dra lärdomar av
detta arbete tillsammans med tidigare erfarenheter från
samverkansparterna för att ta fram en tydlig och långsiktig
metod för samverkan och samarbete som minskar trösklarna
och är enkel för alla parter att arbeta med. Vi utgår från att
varje part skall arbeta med det som de är bäst lämpade och har
mandat för, på så sätt kan en smidigare samverkan ske som
ger ett stort mervärde för såväl samverkansparterna som för de
enskilda företagen och organisationerna som vill öka sin
samverkan. Metodutvecklingen kommer även att inkludera
nya arbetssätt och möten med företag kopplat till den
pågående Covid-19-pandemin och hur CIL, Videum och LNU
(och liknande aktörer) skall arbeta med företag under en
pågående kris.  Metodutvecklingen skall i förlängningen
kunna användas av CIL och Videum gentemot andra delar av
LNU och andra lärosäten, och för LNU tillsammans med
andra främjande organisationer. Detta innebär att aktiviteten
är av stort långsiktigt värde.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Uppsökande verksamhet och
undersöka bolagens behov och
intresse av samverkan

2021-01-01 2023-02-01 0 Det här är ett av projektets viktigaste delar, förstudier och
tidigare erfarenhet visar att det finns ett stort intresse från
SMF att arbeta med akademi och andra aktörer för att få fart
på sin innovation. Den uppsökande verksamheten är uppdelad
i två delaktiviteter. Formerna för den uppsökande verksamhet
är beroende på hur den pågående Covid-19-pandemin
utvecklar sig, men vi hoppas på att åtminstone initialt kunna
träffa företagen fysiskt för att sedan kunna gå över till mer
digitala kontakter. Kostnader tas upp och fördelas mellan 6.1
och 6.2.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Uppsökande verksamhet 2021-01-01 2023-02-01 1 230 000 Den första delen av den uppsökande verksamheten handlar om

att genom befintliga nätverk, näringslivschefer och andra
arbeta med kommunikation om de möjligheter som finns, den
andra handlar om direktkontakt med enskilda företag. Den
uppsökande verksamheten drivs främst av Videum och CIL.
Det kan ske genom företagsbesök, träffar med flera företag,
kommunikation via digitala plattformar, telefon etc.

Undersöka respektive bolags
behov och intresse av
samverkan

2021-01-03 2023-02-03 1 245 000 När intresse av en närmare samverkan identifierats inom ett
specifikt område av Videum och CIL lämnas kontakten över
till LNU, antingen till DM eller till innovationsmastern,
beroende på intresseområden. Alternativt externa relationer på
LNU eller andra lärosäten om intresset går utanför de
kompetensområden som samverkansparterna besitter. Under
det inledande samtalet konkretiseras bolagets behov och
intresse av samverkan. För att utveckla detta kan en canvas-
modell som DM använder i samband med externa kontakter
bli ett viktigt verktyg. När konkreta
samverkansinsatser/möjligheter identifierats så går processen
över till ett genomförande.

I arbetet ingår även att undersöka möjliga samverkansformer
mellan industri- och IKT-bolag. Med ett starkt IT-fäste i
Växjö i ett annars industritungt län, så finns det goda
förutsättningar för fokuserade satsningar på att stimulera
samverkan mellan dessa olika sektorer och kompetenser.
Detta i sin tur kan innebära en injektionskick för en långsiktigt
konkurrenskraftig industrisektor.



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Innovations- och
samverkansaktiviteter

2021-03-01 2022-12-31 0 Detta är kärnan i projektet tillsammans med den uppsökande
verksamheten och metodutvecklingen. Vi har valt att dela in
aktiviteten i mindre delaktiviteter som har en tydlig “ägare” av
aktiviteten, för mer information se delaktiviteterna. Kostnader
tas upp och fördelas mellan 7.1, 7.2, 7.3 och 7.4



Delaktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Öppen innovation - metodik 2021-01-01 2021-03-01 250 000 Allt fler företag går mot en mer öppen syn på

innovationsprocessen och använder sig av vad som kallas
”öppen innovation”. Studier visar att SMF, jämfört med stora
företag, har ett större behov av denna innovationsform.
Aktiviteten avser att utveckla en metodik för samarbeten med
SMF och studenter från innovationsmastern som arbetar i
projektgrupper, för att tackla näringslivets innovationsprojekt
och samhällets utmaningar. Liknande program i andra län har
visat att studenter som medverkar i motsvarande aktiviteter i
högre grad stannar kvar i regionen, samt i högre utsträckning
väljer att starta egna bolag. Bland studenterna inom
Innovationsmastern finns många internationella studenter
samt en del lärare, detta leder till att företagen kommer att få
träffa studenter från olika länder och vissa av aktiviteterna
kommer att hållas på engelska.

Studentsamverkan med IT-
studenter

2021-03-01 2022-12-31 90 000 För många företag är samverkan med studenter ett första steg i
samverkan med akademin. Detta är främst kopplat till
befintliga kurser i studenternas utbildning och ha olika former
såsom till exempel, gästföreläsningar, fallstudier,
projektarbeten, praktik samt examensarbeten. Under
projektets gång vill vi öka andelen aktiviteter som görs i
samverkan med SMF och företag som tidigare inte arbetat
med studenter från data/IT. Aktiviteten handlar dels om
workshops och seminarier inför tex praktik och projektarbeten
för att öka kunskapen om vad det innebär, vilka möjligheter
och vilka förväntningar som man som företag kan ha, samt
matchmaking där det behövs. Aktiviteten handlar dels om att
genomföra konkreta samverkansaktiviteter. Bland studenterna
inom data/IT finns många internationella studenter och
lärare/forskare. Detta leder till att företagen kommer att få
träffa studenter från olika länder och vissa av aktiviteterna
kommer att hållas på engelska. Kostnaderna för aktiviteten är
kopplade till personalkostnader, kostnaderna för att anordna
träffar samt resekostnader för studenter och lärare för att
underlätta att de rör sig över större delar av regionen.

Öppna
innovationsutmaningar/projekt
med masterstudenter

2021-03-01 2022-12-31 320 000 Studenter från ekonomi, teknik och design förs samman i
innovationsteam för att identifiera, skapa, testa och utvärdera
samt implementera lösningar för olika intressenter. Samtidigt
får de möjlighet att lära från varandras yrkeskompetenser och
stärka sin och studentkollegornas professionella roller genom
utbyte av kunskap, träning av färdigheter och reflekterande
arbete. Det hållbara perspektivet finns inom
innovationsprocessen och är en förutsättning till den – att
identifiera behov, använda rätt resurs och skapa tillväxt utan
att lösningar på produkter och tjänster riskerar framtida
generationer välmående. Projekten är tematiska och inom
ramen för teman söks intressenter att utforma ett
projektuppdrag för ett innovationsprojekt. Samverkan har
hittills skett genom projektet DIACESS, med IKEA,
offentliga organisationer och blandade SMF såväl regionalt
som internationellt, genom projektet hoppas vi utöka
samverkan regionalt med fler SMF. Programmets profilering
vänder sig till SMF och hittar därmed en egen nisch bland
många andra innovationsprogram världen över, då
projektarbeten syftar lokalt och globalt. Under den kommande
perioden kan många av utmaningarna handla om omställning
och innovation under och efter en kris, såsom den pågående
Covid-19-pandemin.

Pilotcase för forskning 2021-01-01 2022-12-31 650 000 Erfarenhet visar att det bästa sättet att komma igång med
forskningssamverkan är att göra något konkret tillsammans
för att testa idéer och lära känna varandra. Vi har här för
avsikt att matcha ett eller flera företag med forskare med rätt
kompetens som tillsammans börjar utforska ett område för
samverkan och börja arbeta tillsammans. Detta kan se i form
av en serie workshops, eller genom att tillsammans arbeta med
en konkret utmaning. Detta kan i steg två leda till förstudier
eller genomförandeprojekt med mer långsiktig samverkan, det
kan också leda till kompetensutvecklingsinsatser som kan
tillgodoses av andra projekt. Genom att ha låga trösklar för att
komma igång utan alltför stora krav på det formella kan fler
våga prova. Många av forskarna särskilt inom data/IT har
utländsk bakgrund och pratar begränsad svenska, detta innebär
dels att projektet måste arbeta med att få SMF att känna sig
bekväma med att arbeta tillsammans på engelska, men också
att i de fall de behövs stötta forskarna med att förstå svensk



arbetsplatskultur (utanför akademin).

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Resor 2021-01-01 2022-12-31 169 933 Resorna syftar till att kunna nå ut i hela länet genom fysisk

närvaro för såväl samverkansparterna i samband med den
uppsökande verksamheten, som studenter och forskare för
konkret samverkan.

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer

8.1 Ange investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål

8.2 Kvantifiera

projektets bidrag i

följande

aktivitetsindikatorer

Kommentarer till

indikatorerna
Antal företag som får stöd 0 företag

Antal företag som får
bidrag

0 företag

Antal företag som
samarbetar med
forskningsinstitutioner

6 företag Antal forskningsprojekt
som inleds under
projektperioden

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

80 företag Företag som deltar i
någon av
engagemangstrappans
aktiviteter



Antal organisationer som
får stöd

3 organisationer Avser samtliga tre
samverkansparter i
projektet

Antal företag som
samarbetar för att stärka
sin innovationskraft

30 företag Antalet initierade
samarbeten mellan
industri och IKT-bolag
under exempelvis öppna
innovationsutmaningar

8.3 Ange programspecifikt mål
Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling

9. Budget

Kostnadstyp 2021 2022 2023 Totaler
Personal 1 297 524 1 331 972 478 632 3 108 128

 - Projektledare med
inflödesansvar 100
%

540 000 552 150 186 791

 - Projektekonom 10
%,  40 % de två sista
månaderna

51 284 52 822 44 873

 - Delprojektledare 463 806 477 720 161 611

 - Ekonom 51 534 53 080 17 957

 - Soniya Billore 5% 26 700 27 500 9 400

 - Miguel Salinas 5% 27 500 28 000 9 600

 - Diana Unander
3%

15 500 15 900 5 500

 - Peter Jonsson 2% 8 400 8 600 3 000

 - NN Lektor 20% 112 800 116 200 39 900

Externa tjänster 420 600 470 600 74 000 965 200

 - Konsulter 350 600 400 600 60 000

 - Lokaler för
Workshops

45 000 45 000 9 000

 - Extern
representation vid
seminarier etc

25 000 25 000 5 000

Resor och logi 78 000 78 000 13 933 169 933

 - Resor och logi 78 000 78 000 13 933

Investeringar,
materiel och lokaler

45 000 40 000 25 000 110 000

 - Marknadsföring 45 000 40 000 25 000

Investeringar i
portföljbolag

0 0 0 0

Schablonkostnader 883 542 907 016 325 702 2 116 260

 - Lönebikostnader 587 000 602 584 216 533

 - Indirekta
kostnader

296 542 304 432 109 169

Enhetskostnader 0 0 0 0

Klumpsumma 0 0 0 0

Projektintäkter
(negativ kostnad)

0 0 0 0

Summa, faktiska
kostnader

2 724 666 2 827 588 917 267 6 469 521



Offentligt bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i annat
än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, kostnader 2 724 666 2 827 588 917 267 6 469 521

Finansiär Beskrivning 2021 2022 2023 Totaler
Offentlig
kontantfinansieri
ng

1 362 333 1 413 794 458 634 3 234 761

 - Region
Kronoberg

Regionala
tillväxtmedel

1 362 333 1 413 794 458 634

Privat
kontantfinansieri
ng

0 0 0 0

Summa, kontant
medfinansiering

1 362 333 1 413 794 458 634 3 234 761

Offentligt bidrag
i annat än pengar

0 0 0 0

Privat bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa, bidrag i
annat än pengar

0 0 0 0

Summa,
medfinansiering

1 362 333 1 413 794 458 634 3 234 761

Europeiska
regionala
utvecklingsfond
en

1 362 333 1 413 794 458 633 3 234 760

Stödandel (EU-
medel) av
faktiska
kostnader

50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av
stödgrundande
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 %

Stödandel (EU-
medel) av total
finansiering

50 % 50 % 50 % 50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än EU-
medel)

50 % 50 % 50 % 50 %

Andel privat
finansiering

0 % 0 % 0 % 0 %

Total
finansiering

2 724 666 2 827 588 917 267 6 469 521

Sökt belopp 3 234 760

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej

Om osäker, kommentera

9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? Nej



Om ja, belopp

Om ja, motivering

9.6 Kommentar till budget

10. Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Riskanalys EU-projekt IFYLLD Utvecklingsbron v3.xlsx Riskanalys

2 Inköps- upphandlingsplan EU-projekt v2.xlsx Inköps/upphandlingsplan

3 Samverkansavtal undertecknat.pdf Samverkansavtal

4 2020-08-11 David Svensson körkort.pdf David Svensson VD legitimation

Signatur
Saknas


