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Den lokala
mötesplatsen
med fokus på

innovation
idéer föds där människor möts

Vad ska det vara
bra för med en
science park
här i Växjö?
Ja - det kan man kanske undra.
Jag är dock övertygad. Inte bara
om dess fördelar, utan också om
den enorma potential som vi kan
hjälpa till att släppa fram här
mitt i de småländska skogarna.
Förenklat arbetar vi med att
stimulera innovation genom att
informera, möjliggöra och genomföra. Vi informerar bland annat
genom våra aktiviteter, vi möjliggör genom att mäkla kontakter,
samt genomför när vi startar,
medverkar och driver större samverkansprojekt. När vi gör detta
använder vi oss av en mängd
fikonuttryck för att få det att låta
lite finare – vi agerar inom triple
helix för att stimulera nyttiggörande från forskning, vi håller på
med öppen innovation, tillämpad
forskning och utmaningsdriven
innovation.

Det viktigaste är dock resultaten
– vi medverkar till att göra Växjö
till en fantastisk framtidsstad!
Innovation innefattar en hel del.
I vår värld handlar det om nya
lösningar. Lösningar som kan
göra världen bättre, processer
enklare, kvalitén högre. Innovation är också nödvändig för att vi
ska klara av att ställa om till ett
hållbart samhälle. När omvärlden
ändras i en ökande takt så ställer
det också ökade krav på företag
att hänga med, bland annat i den
digitala transformationen.
Växjö är en framtidskommun. Det
finns ett fantastiskt driv bland
både unga och äldre, många återvänder, nya kommer hit och vi har
ett av Sveriges största och finaste
universitet. Vi är rätt positionerade för många aspekter av det som
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kallas för rurbanisering – en form
av alternativtrend till urbaniseringen som bara kommer växa sig
allt starkare. Växjö ligger faktiskt
i framkant i Sverige vad gäller
att arbeta med lösningar för den
så kallade ”smarta staden”. Det
pågår ett stort projekt kring detta
nu i Växjö, och vi är med och söker ett gigantprojekt tillsammans
med Skåne och Blekinge om att
bli en European Digital Innovation Hub.
Svaret på den inledande frågan är
därmed enkel: En stark och aktiv
science park fyller många viktiga
funktioner när det kommer till att
stimulera innovation, och det är
något som en framåtlutad framtidskommun som Växjö förtjänar!
Robert Unt
affärschef

Vad är innovation?
Förenklat handlar innovation om att
genom en aktiv utvecklingsprocess
och kreativt tänkande ta fram och
införa nya arbetssätt, tjänster eller
produkter. Det kan handla om något
helt nytt, men också om något som
har förnyats i kvalitet eller effektivitet.

Vad är öppen innovation?
Öppen innovation kan ske på olika
sätt men handlar om att i en innovationsprocess bjuda in aktörer
som normalt inte tillhör organisationen. Det kan vara en lång process
med djupa analyser eller ett snabbt
nedslag för att förbättra en idé eller
produkt. Man kan ta in spetskompetens, sin målgrupp eller studenter
för att hitta lösningar på företagens
utmaningar.
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Samverkansprojekt
för en starkare region

Ökad konkurrenskraft genom
innovation i regionens företag
Många företag står inför utmaningar och för en snabbare
omställning behöver företagen investera mer i forskning
och utveckling. Det visade en
enkät som gjorts bland regionens företag våren 2020.
• 50 % hade inte infört någon innovation i sina produkter eller processer under de senaste tre åren
• 68 % av bolagen hade inte haft
något samarbete med universitet
under de senaste 12 månaderna
• 76 % var positiva till att samarbeta med akademin

Innovationsprojekt

Utifrån enkätsvaren som visade
att majoriteten av de tillfrågade
företagen var positiva till att samarbeta med akademin föddes idén

om ett samverkansprojekt mellan
Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby.
Syftet med projektet är att öka
kunskapen om innovation och
innovationsprocesser bland små
och medelstora företag i vår
region. Tillsammans ska man
investera i innovationsutmaningar och kunskapsaktiviteter som
i sin tur blir grunden för olika
forsknings- och utvecklingsprojekt. Allt med målsättningen om
ett långsiktigt konkurrenskraftigt
näringsliv och en väl fungerande
samverkansmodell.
Projektperioden sträcker sig från
januari 2021 till februari 2023.
Finanseringen på 6,2 Mkr sker
med hjälp av Region Kronoberg
och Tillväxtverket.
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Robert Unt, Videum
”Vi befinner oss mitt i en digital
transformation där innovationsfrämjande och samverkan är centrala
delar för att hänga med i utvecklingen.
En utveckling som skapar lika spännande möjligheter och förutsättningar
för storstäder såväl som för landsbygd.
Videum Science Park har i sitt uppdrag
att stödja lokala entreprenörer, innovatörer och nyskapare till framtida hållbara
stordåd.”
Diana Unander, Linnéuniversitetet
”Genom projektet kan vi ta fram en
välfungerande samverkansmodell för
att arbeta med regionens företag med
forskning, utveckling och innovation och
inte minst underlätta för företagen att
hitta in i akademin.”
Maria Holmén, Campus Ljungby
”Vårt uppdrag bygger på samarbete
mellan studenter, akademin och företag
utifrån företagens behov. Vi är ett industriellt utvecklingscentra och är tacksamma för möjligheterna för företagen
genom detta projekt.”
David Svensson, Videum AB
”Under flera år låg Videums fokus på att
få ihop den fysiska miljön. Därefter fokuserades på utvecklingen av erbjudandet i
science parkmiljön. Nu kvitteras mycket
glädjande detta arbete både regionalt,
nationellt och internationellt genom
finansieringen av detta projekt.”

vägar till
innovation

1) KORSBEFRUKTA ALLA
KOMPETENSER inom ert företag.
Innovativt nytänkande kan komma
från det mest oväntade håll.
2) För en kontinuelig DIALOG
MED ERA KUNDER kring förbättring och utveckling av
produkter och tjänster.
3) Samarbeta med universitet eller
annan extern part för att genom
ÖPPEN INNOVATION utveckla
era produkter eller tjänster.
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Samverkan kring
EDIH-ansökan från
södra Sverige

En affärs- och
forskningsdriven miljö
för företag och akademi

Videum Innovation Lab
Ett steg närmare att bli en
europeisk digital innovationshubb
För att Europa ska förbli konkurrenskraftigt internationellt måste
alla kunna dra nytta av den digitala transformationen. Genom att
bygga ett europeiskt nätverk
av digitala innovationshubbar
(EDIH) vill EU-kommissionen
hjälpa företag att förbättra sina
processer, produkter och tjänster genom användning av digital
teknik.
De europeiska hubbarna ska
stärka den digitala kompetensen för sina regioners små
och medelstora företag och
offentlig sektor, men också dela
erfarenheter och kompetenser
med övriga hubbar på nationell
och europeisk nivå.

Sydsvenskt samarbete

Videum Science Park ingår nu i
en, av innovationsmyndigheten
Vinnova och regeringen utsedd,
sydsvensk hubb (DigIT Hub) med

potential att få bli en europeisk
digital innovationshubb. Matchmaking, utlysning och ansökan på
EU-nivå sker under 2021.

Videum Innovation Lab är en
fysisk plats med mycket teknik för
gemensamt nyttjande, kontorsplatser, möblering för workshops,
grupparbeten och föreläsningar. Här bygger vi som bäst upp
ett nätverk för innovation, över
branschgränser och i samverkan med akademin. Till Videum
Innovation Lab välkomnar vi alla
företag, små som stora.

Föreläsning och workshop

Vi ordnar öppna föreläsningar inom
områden som 3D-print, mobbprogrammering och innovation, men
kan också leda workshops anpassade för ert företags behov.
På vår webbplats kan du läsa mer
om olika workshops och se i vår
kalender vilka öppna event som
kommer framöver.
www.videum.se

Fokus och inriktning

Som en europeisk digital innovationshubb kommer DigIT Hub att
fokusera på att erbjuda utbildning, aktiviteter och testmiljöer inom artificiell intelligens,
high performance computing
och cybersäkerhet riktade mot
små och medelstora företag samt
offentlig sektor i södra Sverige.
Inriktningen kommer att vara
det smarta samhället, tillverkningsindustri och avancerade
material.
Vi bidrar med en unik miljö för
virtual reality, ett innovationslabb
och erfarenhet att arrangera aktiviteter i nära samarbete mellan
näringsliv, akademi och offentlig
sektor.

”Innovation måste vara en del av hela verksamheten
och nås bara genom samarbete mellan olika kunskaper
och färdigheter. Det är bara då man kommer framåt
och kan göra riktigt smarta lösningar.”
Johan Hellström, Kalmar Innovation Centre
föreläsare på Digibrunch 2020
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Internationell
student, innovatör
och uppfinnare

”To grow this
innovation lab
is my heart and
passion.”

Sami är innovationsexpert
i Videum Innovation Lab
Sami Thawaba går Innovationsmastern som utbytesstudent vid Linnéuniversitetet.
Han är också vår ambitiösa
innovationsexpert i Videum
Innovation Lab där han med
sju års erfarenhet från uppstart av internationella innovationslabb är med och bygger
upp vår innovationsmiljö för
en stark etablering.
Bland mycket annat bidrar han
med inspiration och seminarier
kring 3D-print, framtagning av
prototyper och produktutveckling.
Han skapar kontaktytor mellan
studenter och innovatörer samt

bygger upp en community kring
innovation. Med en stark drivkraft att lösa problem i team är
Sami en enorm tillgång för Videum.

En lagspelare

Sami har alltid varit ivrig att lära
sig nya saker och lika ivrig att
dela erfarenheter och kunskap
med andra. Han är född i Palestina, har studerat och jobbat både
i Hongkong, Tyskland och Dubai.
Till Växjö kom han för att läsa
masterprogrammet Innovation
genom ekonomi, teknik och design.

Kontakter på Videum fick han
genom en kedja av initiativ; extrajobb vid sidan av studier, start
av eget företag (Saminova) och
stöd från Drivhuset som ledde till
kontakt med Videum Innovation
Lab, där han fångades upp som
helt rätt person att utveckla verksamheten.
- I met openminded people that
gave me opportunities to use the
lab and then the timing was right
for me to get more involved and
use my innovation skills, Sami
expains. We were both in the right
place at the right time I suppose.

Ambition att stanna

För framtiden hoppas Sami kunna
fortsätta jobba för Videum. Vi
hoppas kunna erbjuda honom den
bostadsort och utmaning i arbetet som gör att han kommer att
känna sig hemma här under lång
tid framöver.
- I really like it here, the timing
and opportunities are right, Sami
says. To grow this innovation
lab is my heart and passion. As I
made really good connections I can
see myself staying here.

Finalist i internationell
innovationstävling

Sami representerade Sverige i den
internationella finalen av innovationstävlingen Red Bull Basement. Hans idé var att utveckla
ett litet fordon för en person
som får köras på cykelbanor. Ett
bidrag till smartare städer med
efterfrågan på fordon för pendling
av kortare avstånd. Tanken är att
fordonet först ska finnas till för
studenter, men att städer i hela
världen framöver också kan godkänna den som en miljöstadsbil.
Inspirerad av Ikeas platta paket
och legobyggande kommer man
själv montera fordonet och samtidigt ha möjligheten att utveckla
och tillverka komponenter som
tex en unik kaross eller instrumentbräda. Något som kommer
att göra fordonet personligt och
anpassningsbart genom möjligheterna med 3D-utskrifter.
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Labbmiljö och
kunskapscentrum

Om projektledare
Silivia Estadella

Silvia har stort ansvar i
Videum Science Park
Silvia Estadella är sedan januari 2019 projektledare för Videum VR. Här har hon ansvar
för utvecklingen av miljön
genom aktiviteter och nätverk
som under 2019 samlade drygt
800 deltagare. Aktuellt nu är
ökad kunskap kring teknik
och upplevelserna av möten i
virtual reality.

Videum VR startade 2016 för att
öka kunskapen inom virtual reality
i vår region. I dag är Videum VR ett
labb för virtual reality, augmented
reality och mixed reality med den
senaste tekniken i sitt slag.

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 varandra, ta fram
konkreta projektidéer och väcka
intresse för tekniken så att fler utbildar sig i ämnet, vilket i sin tur bidrar
till regionens konkurrenskraft.

videum.se/videum-vr
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- Jag hoppas att coronaläget tillåter att
vi under 2021 ökar besöken i Videum
VR igen, för det är bara genom att uppleva det som man kan förstå möjligheterna med ny teknik, säger projektledare Silvia Estadella.

Oavsett om du bokar in ett besök
i Videum VR för att utveckla egna
produkter eller som ett minnesvärt besök under en lång konferensdag är det med all sannolikhet Silvia du möter. När vi har
praktikanter från universitetet i
Videum VR är det Silvia
som leder dem.
Vid sidan av Videum VR
har Silvia, förutom
engagemang i
uppbyggnaden av
Videum Innovation
Lab, också varit
spindeln i nätet i
förarbetet för vårt samverkansprojekt kring ökad innovation i
regionens företag.

Vidare håller hon i trådarna
kring idén om en studio i
Videum Science Park. Under
hösten 2020 vikarierade Silvia
också som tf affärschef och vi
ser henne som en verklig resurs i arbetslaget som arbetar
med utvecklingen av verksamheten i Videum Science Park.
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Innovationspartnerskap
för smartare städer

Triple och
quadruple helix
Helixmodeller är tillväxt- och/eller
hållbarhetsfokuserade nätverk där
akademin ingår som en av flera aktörer.
Triple helix är en samarbetsform
där aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att skapa innovation och
tillväxt. Det är ett vanligt sätt att
arbeta såväl inom det svenska
innovationssystemet som i resten av världen. På senare tid har
modellen fått sällskap av ännu en
grupp så nu talar man om quadruple helix. Det är individer från
civilsamhället som kompletterar
de traditionella aktörerna.

I quadruple helix-modellen har
alla möjlighet att vara delaktiga
i regionens utveckling. För att
skapa förtroende och samverkan
mellan alla fyra instanser krävs
stor öppenhet. Något som i sin
tur kräver moderna, neutrala
och flexibla mötesmiljöer som
främjar innovation och nytänkande samt bjuder in till tvärdiciplinära möten mellan medborgare, näringsliv, offentliga
aktörer och akademi.

näringsliv - akademi - offentlig sektor - medborgare

Företagsfabriken har i projektet DIACCESS rollen att koppla samman drivna och kreativa digitala innovatörer med
utmaningar och behov som
Växjö kommun formulerar.
Lösningarna ska utvecklas i
samspel med innovatörerna
från näringslivet och kunna
hjälpa fler än Växjö kommun.
Istället för en traditionell upphandling med en specificerad
produkt/lösning utgår man här
från en problemställning eller ett
behov. Detta blir utgångspunkten
för ett innovationspartnerskap
där man tillsammans hittar
lösningen som kan visa sig bli
något helt annat än behovsägaren
kanske tänkt från början.
- Målet är att utveckla innovativa
lösningar som inte finns på marknaden och som är skalbara för att
öka möjligheten att sälja vidare
till fler med samma utmaning,
förklarar Elina Landqvist projektledare för Innovation Hub.

Projektets första utmaningar
• Snöröjning och halkbekämpning
• Smart värmesystem
• Cirkularitet inom bygg
• Behovsanpassad soptömning
Syftet med projektet är alltså att
genom nya samverkansformer ta
fram smarta och hållbara lösningar till nytta för Växjö kommuns
invånare och företagare, från stora etablerade bolag till startups.

”Lösningarna ska ha
innovationshöjd och
vara skalbara.”
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Nedslag i
Videum Science Park
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Nedslag i
Videum Science Park

Mionix tillbaka till rötterna
i Videum Science Park
Mionix utvecklar och tillverkar gamingutrustning för
amatörer och proffsspelare
med högsta krav på prestanda
och utformning. Efter företagets uppstart i Företagsfabriken och Videum Science Park
2007–2012 följde utsvävning i
såväl produkter som kontorsadress. Nu är Mionix tillbaka
i Videum Science Park med
en återigen fokuserad produktportfölj och fokus på sin
kärnverksamhet.

Peter Nygren är grundare och
återinträdd interims-VD efter att
han satsat i annan bransch under
några år. När Mionix återkom
till Videum Science Park i början
av 2020 var det i ett kontor på 20
kvadratmeter och två anställda,
men under hösten 2020 växlade
man upp till 100 kvadratmeter för
att rymma nyrekryteringar.

- Vårt nya större kontor är en investering i att skapa en riktigt bra
miljö och arbetsplats, vilket jag
tror är viktigt om man ska behålla
duktig personal, beskriver Peter
som nöjt berättar om inköpet av
unika möbler från ett möbelföretag som la ner ett att sina kontor.
Peter ser stora utvecklingsmöjligheter för Mionix i Videum Science
Park i allt från nyttjande av teknik i labbmiljöerna till de viktiga
sociala sammanhangen där man
kan möta andra bolag som man
kan ha nytta av.
- Mionix har en riktigt bra ägarbas idag och har fått in mycket
nytt kapital och mer på gång,
så visionen för Mionix är att ta
2-3 % av världsmarknaden och
omsätta ½ miljard inom 5 år,
säger Peter.

Colix valde Videum Science Park för

närheten till Linnéuniversitetet
Vår hyresgäst Colix Systems
AB som grundades 2017 har
utvecklat en flexibel digital
plattform där man enkelt kan
bygga vidare med mjukvara
och appar utifrån vad kunden
efterfrågar och har behov av.
Mest utveckling har man gjort
med lösningar för olika intranät, en lösning för förenklat flöde i åkeribranschen och
en portallösning för kompetensutveckling i Kronoberg.
Den sista kan lätt bli en samlingsportal för nästan vad som
helst. VD Jens Collskog nämner
många fler exempel som visar hur
breda man hittills har varit i sin
affärsutveckling och poängterar
att företaget nu kommit så långt
att det börjar bli dags att nischa
sig och ge såväl djup som spets på
produkterna.

Jens är en driven entreprenör och
återvändare till Videum Science
Park. Han trivs i miljöer där det
händer saker och är lätt att nätverka. Närheten till Linnéuniversitetet vägde tungt när man
valde att etablera Colix kontor i
Videum Science Park. Flera av
Colix anställningar har startat
som timanställda studenter.
Med erfarenheter från flera bolag
i stark tillväxt är Jens övertygad
om att det är enklare att bygga
ett starkt arbetsgivarvarumärke i en mindre stad. Man kan
snabbare bli ett företagsnamn
som många känner till och söker
sig till. Att verka i en mindre stad
ger också lägre kostnader, både
för hyror och arbetskraft. Bristen
på spetskompetens är kanske lite
större här, men problemet finns i
hela landet så de andra fördelarna
väger över menar Jens.
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Nedslag i
Videum Science Park

Med ett smakfullt inrett kontor vill Nina Möller inte bara
skapa en härlig arbetsmiljö
åt sig själv och sina anställda. Hon är övertygad om att
de också säljer in uppdrag
till kunder genom att visa på
helheten i kommunikationen.
Från stilen på kontoret till
den grafiska profilen, val av
bild och text på webbplatsen
och inlägg i sociala medier.
Allt ska spegla verksamheten.
Odd kommunikation startade
2003 och flyttade 2018 in i Videum Science Park. Verksamheten står på två ben där det ena
handlar om att vara en extern
marknadsavdelning åt företag
och det andra om rådgivning och
utbildning inom marknadsföring.

- Odd har kunder både lokalt och
nationellt och vi började få många
fler förfrågningar än vi klarade av,
vilket gjorde att vi tog beslut om
att anställa en tredje medarbetare,
säger Odds ägare och grundare
Nina Möller. Då kom också behovet av en större lokal och nu är en
fjärde medarbetare på väg in.
En bra dag på jobbet för Nina är
när det är flow, när det sjuder av
kreativitet i mixen av projekt.
- Våra dörrar står alltid öppna så
att folk ska känna sig välkomna,
berättar Nina. En dag kom också
EC Utbildning, en annan hyresgäst i Videum Science Park, och
knackade på. I och med expansionen av lokal hade vi möjlighet att
ta in en praktikant från dem och
det finns utrymme att expandera
med en eller två medarbetare till.
Sedan får vi be Videum om en än
större lokal, avslutar Nina med
ett leende.

FOTO YLDR

Odd expanderar med
lokal och personal

FOTO ODD

Nedslag i
Videum Science Park

YLDR lyfter världsomspännande
gemenskap inom e-sport
YLDR har nischat in sig på att
vara en partner för bolag inom
e-sport/gaming, bland annat
genom kläder - merchandise.
Bolaget som startade med sin
affärsidé i Företagsfabriken
för tre år sedan har nyligen
flyttat in i ett större kontor i
Videum Science Park där teamet på sex anställda arbetar.
På kort sikt har affärsidén varit
att sälja e-sportskläder till tävlande lag och deras fans där stora
events som Dreamhack och mindre LAN drivit intäkterna. När
coronapandemin slog till tappade
man 90 % av sin försäljning. Nu
har man skyndat på sin affärsresa
och, som var planerat på längre
sikt, säljer e-sportskläder till lagens fans världen runt via e-handel. Under det senaste halvåret
har YLDR automatiserat processer och gjort sig skalbara för en
större marknad, man har tagit in
kapital och mer är på väg.

Robin Backström, grundare och
vd, ser inte att YLDR har någon
lika nischad konkurrent i Skandinavien och endast ett fåtal i USA.
- Vi ligger nu lite före marknaden
och kommer att vara slagkraftiga
när det smäller, säger Robin och
menar att stödja sitt favoritlag
inom e-sport genom kläder kommer att bli lika naturligt som att
bära en halsduk eller tröja för sitt
favoritlag inom traditionell sport.
E-sport har i coronapandemin, när
traditionella sporter fått ställa in,
kommit in i finrummet.
- Att bära matchande kläder
handlar för lagen om att lyfta sitt
varumärke och sina sponsorer, för
fansen handlar det om att bygga
en identitet och visa på gemenskap, förklarar Robin.
YLDR är stolta över att ha en hållbar produktion i Europa med ekologiska och återvunna alternativ.
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Mötesmiljö under
coronapandemin

Framtidens möten
och konferenser

Större utrymme
och mer teknik
Under 2020 fick alla mötesmiljöer av naturliga skäl en
djup dipp i antalet gäster pga
corona. Vi fick då alla ta ett
kunskapskliv kring digitala
möten, webbsändningar och
hybridmöten.

Investering i mer teknik

I Videum Science Park fanns sedan
tidigare teknik för att dokumentera och webbsända från vårt största
konferensrum Celsius och utrustning för videokonferens i Chanel.
Nu har vi investerat i fler fasta
kameror till de större konferenslokalerna, en portabel anläggning för
videomöten samt förenklat teknikskåpen i lokalerna.
Allt fler har bokat vår utrustning
för mindre webbmöten och vi har
själva gjort ett flertal live-event
och inspelningar. Med detta har vi
alla blivit mer bekväma med det
nya normala sättet att mötas.

- Den största utmaningen har
varit att förstå vilken typ av möte
kunden tänkt sig, för alla har
varit osäkra i detta nya, säger
Sara Srpcanski konferensansvarig
i Videum Science Park.
Nu kommer kompetensen inom
mötesrådgivning extra väl till
pass och tillsammans har man
hittat den bästa lösningen utifrån
hur deltagandet sett ut och vad
som varit målet med mötet.

Fortsatt fysiska möten

- Det har hela tiden funnits grupper som valt att träffas fysiskt och
då har vi rekommenderat att hyra
en lokal som normalt tar dubbelt
så många deltagare som man
kommer att vara, att välja färdiga
fika- och lunchlådor och vi styr enkelt logistiken och tiderna så att
man undviker krockar med andra
konferensgäster, avslutar Sara.

Högre kvalitet
och hybridmöten
Vi ser att vi går mot en framtid som innehåller fler webbmöten, digitala event och hybrider för flexibelt deltagande
även efter corona.
Kvaliteten i de fysiska mötena
blir då än viktigare när vi ser att
många små och snabba möten har
kunnat genomföras digitalt och
vi har sparat både tid och miljö
genom minskat resande.

Använd tiden rätt

Oavsett om ni ska ha ett digitalt
eller fysiskt möte tjänar ni på att
ha ett mål och ett syfte med varför
ni ska träffas och en enkel policy
för interna möten.
Ett bra sätt att nyttja tiden på
ett fysiskt möte är att deltagare
får förbereda sig genom inläsning
eller film vid egen dator före den
fysiska träffen där man sedan
fokuserar på övningar, diskussion
och det sociala nätverkandet.

Utmaningar i distansoch hybridmöten

Något många glömmer när de gör
en bildpresentation med deltagare
på distans är hur liten bilden på
dator eller mobil blir jämfört med
i möteslokalen. En bild bör alltså
innehålla få, men stora objekt för
att alla ska kunna se.
Bestäm er också för om deltagare
på distans endast ska erbjudas
vara passiva lyssnare eller om de
ska delta aktivt. Kommunicera
hur ni planerar så att man vet det
när man väljer hur man ska delta.
Väljer ni den aktiva vägen måste
ni tänka till hur ni aktiverar alla
deltagare. Vi rekommenderar
att ni har någon med uppgift att
fånga upp frågor i en chatt eller
styra vems mikrofonljud som går
ut. Lär er också att nyttja programmets möjligheter med tex
digitala whiteboards, gruppindelningar och handuppräckning.
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Ett populärt uttryck i dessa tider
är att man tvingas ’lägga rälsen
medan tåget rullar’. Man menar
helt enkelt att man måste utveckla nya metoder, rutiner och
lösningar samtidigt som omvärlden tränger sig på. Vi människor
är fenomenala på att tänka nytt.
Särskilt satta under press. Det
har inte minst pandemin visat.

”... alstrat många
möten, kontakter, nya
idéer och samarbeten”

Min erfarenhet är dock att ha en
strategi är att föredra. Då kan
man samla resurserna och få en
bättre hävstång och långsiktighet.
Men man ska alltid vara beredd
att justera sin agenda när verkligheten förändras.

med syftet att stärka och utveckla kontakterna mellan akademi,
näringsliv och offentlig sektor. Ett
strategiskt arbete som inneburit
en rad avancerade fastighetsaffärer, ett antal omorganisationer,
samt en långsiktig plan för att
utveckla en portfölj med initiativ
för att stödja innovation och samverkan.

Videums strategi under snart 10
år har varit att få till en dynamisk
miljö i anslutning till akademin

Resultatet är vår neutrala mötesplats på Framtidsvägen. Ett
vägnamn som för övrigt indikerar

sätt att
hålla koll

Det är alltid något på gång i
Videum Science Park och det
finns flera sätt att hålla koll på
det. Välj det sätt som passar dig.

FOTO Anna Joanzón

Innovare att förnya

Videums ledningsgrupp:
Cissi Carlsson, fastighetschef
Robert Unt, affärschef
Ingrid Johannisson, administrativ chef
David Svensson, vd

riktningen. Vår sammanbyggda
science park har alstrat många
möten, kontakter, nya idéer och
samarbeten. Detta har varit
möjligt genom att alla som arbetar
i Videum Science Park på olika
sätt är öppna för att förnya och att
utveckla.
Självklart finns det liknande
miljöer som vår, både nationellt
och internationellt, som är vassare
på innovation och extern projektfinansiering. Men att vi tagit oss
från ett kvarter till ett annat har
inneburit en längre resa än ett
par hundra meter och inneburit
många delbeslut. Men framtiden
ligger framför oss.
David Svensson
vd Videum AB

Besök vår webbplats videum.se
- mer om hela vår verksamhet
- alla nyheter och event
- hitta kontakt bland medarbetare och hyresgäster
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
- aktuella nyheter, event och tips
- viktigt att veta som hyresgäst
Följ oss på Mynewsdesk
- pressmeddelanden
- större nyheter och öppna event
Följ oss på LinkedIn
- nyheter sett utifrån
bredden i vår verksamhet
- möt Videums medarbetare
Följ oss på Facebook
- nyheter på ett lättsamt sätt
- tips från oss och våra vänner
- vår vardag bakom kulisserna
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VÄXJÖ -

den lilla storstaden,
den stora småstaden
ATT VERKA I VÄXJÖ
Växjö är en bra plats för företag. En
universitetsstad i stark tillväxt, 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 i förhållande till folkmängd. En kreativ
kraft i en miljö som tror på hållbart
företagande och långsiktighet – både
för klimat och näringsliv.
ATT LEVA I VÄXJÖ
Växjö har det mesta som kännetecknar en storstad, utom avstånden.
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. 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.

FOTO Anders Bergön,
Mats Samuelsson och Alexander Hall
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Videum tipsar

Så väljer du lokal
för ditt företag

Nätverk och samarbeten

Det är viktigt att trivas på kontoret för att
kunna prestera. Med val av lokal för ditt
företag signalerar du också något till dina
kunder och framtida anställda.

Alla mår bra av att vidga sina
nätverk, men alla har inte lika
lätt för det. I vår miljö sker informella möten vid kaffemaskinen
och i korridoren, men framför allt
ges mingel- och nätverksmöjligheter vid alla Videums aktiviteter
och event, vilka kan vara uppåt
40 stycken på ett vanligt år. Vi är
alltid öppna för samarbeten med
våra hyresgäster, så har du en
samarbetsidé ska du ta den till
oss.

Mötesrum

Vilket är bästa läge för dig?

Service och stödfunktioner

Teknik för möten

Läget är viktigt, men vad som är
ett bra läge varierar från företag
till företag och är helt beroende
av er affärsidé. Videum Science
Park unika erbjudande är närhet
till andra företagare, Linnéuniversitetet, restauranger, dagligvaruhandel och naturen in på knuten.
Här verkar du på en redan känd
adress med tillgång till parkeringar, elcyklar, laddplatser och bussförbindelser som förenklar både
för dina anställda och kunder.

Individuella kontrakt

I Videum Science Park förhandlar varje företag själv vad gäller
pris och avtalslängd. Alla har
självklart tillgång till sina kontor
dygnet runt, året runt.

Goda grannar

Att välja ett område med gott
rykte för ditt privata boende är
nog självklart och att goda grannar påverkar ditt välbefinnande
märker du säkert av. Men hur
noga är du med att välja grannar
till ditt företag? Hos oss blir du
granne med etablerade företag och
startups, några som verkar lokalt
och andra internationellt.

Expansionsmöjligheter

Företag växer och minskar allt
eftersom affärerna går bra eller
möts av utmaningar. Därför kan
det vara svårt att veta hur mycket
yta man behöver nästa år. Vår
miljö är till för tillväxtföretag,
vilket gör att vi alltid står beredda
att hitta en lösning för era behov.

När man samlar många företag
på ett ställe finns stora vinster att
göra vad gäller service och stödfunktioner. Men att servicen finns
på pappret behöver inte betyda
att den är bra. Stolta kan vi dock
säga att vår Företagsservice får
riktigt höga betyg när vi mäter
kundnöjdhet.
Alla våra hyresgäster har tillgång
till post- och receptionsservice
som håller öppet under kontorstid.
Personalen du möter i reception
och konferens i Videum Science
Park har lång erfarenhet och brinner för personlig service.

Alla verksamheter måste samlas
för möte med jämna mellanrum.
Olika typer av möten kräver olika
typer av rum. I storlek, utformning och teknik. I Videum Science
Park gör tillgången till mötesrum
i varierande storlek och stil att du
kan hålla nere din egen kontorsyta och ändå alltid hitta en miljö
som passar syftet och storleken
på ditt möte. Grupprummen ingår
i hyran och alla kan hyra konferenslokalerna.

Utbudet av teknik för att underlätta möten ökar hela tiden och
det kan vara svårt som enskild
företagare att investera i allt. I
Videum Science Park finns tillgång till teknik för att webbsända
och att dokumentera, att genomföra videokonferenser, att filma och
här finns whiteboards som kan
kopplas upp till ditt digitala möte.

Välkommen att ta in
på Framtidsvägen!

Lediga
lokaler :
just nu
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Idéer föds där
människor möts

Detta är Videum Science Park
Videum Science Park erbjuder moderna
kontor, labbmiljöer och event - en mötesplats
för dig som vill verka i ett sammanhang
för tillväxt.

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

Labbmiljöer för innovation

Om Videum Science Park
16 500 m2 fördelat på 5 hus
Antal hyresgäster 70
Antal anställda 350

Videum Innovation Lab är en
affärs- och forskningsdriven miljö
för verklig interaktion med konkreta resultat i form av faktiska
lösningar och prototyper.

Hyresgästerna
45 % har 1 anställd
40 % har 2–9 anställda
15 % har 10 eller fler anställda

Här finns också Videum VR – en
labbmiljö för VR/AR/MR. En kombination av en unik fysisk VR-miljö
och ett nätverk för intresserade.

Tre största branscherna
IT/digitalt
35 %
teknik & utveckling 17 %
företagskonsult
18 %

Innovationsprojekt

I januari 2021 startade ett samverkansprojekt mellan Videum
Science Park, Linnéuniversitetet
och Campus Ljungby. Målet med
projektet är att öka kunskapen
om innovation och innovationsprocesser bland små och medelstora
företag i vår region.
Fler stora projekt kan vara på
gång under 2021.

FOTO Anna Joanzón

Med över 30 års erfarenhet
och utveckling har vi tillsammans med ägare och verksamma företag format Videum
Science Park till vad det är
idag. Från en idé om en forskarby via fastighetsbolag till
en given roll som mötesfacilitator och kontaktsförmedlare.

Mötesrum
Celsius		
Curie		
Copernicus
Chanel 		
Carlander
Christiansson
Cullberg		

antal platser
40-100
20-70
10-22
15
10
4-8
3

Mötestrappa
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labbmiljö för innovation
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affärsnätverk
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