
Våga Växa Vinna
Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs 
län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST 
projektet Våga Växa Vinna. Projektet fi nansieras av EU och regionförbundet i res-
pektive län. Målet är att utveckla företagare och skapa lönsammare företag.



Våga Växa Vinna
Större möjligheter för innovativa idéer
Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kal-
mars och Kronobergs län tillsammans med Science Park 
Jönköping,  Träcentrum och Swerea SWECAST projektet 
Våga Växa Vinna. Projektet fi nansieras av EU och region-
förbundet i respektive län. Målet är att utveckla företagare 
och skapa lönsammare företag. Våga Växa Vinna innebär att 
vi kan erbjuda dig extra rådgivning, seminarier och utveck-
lings-program inom många olika områden. Ta vara på chan-
sen att utveckla dig själv och ditt företag!

ALMI Företagspartner Gotland AB
Tel 0498-20 22 00
E-post ellinor.dahl@almi.se
Webb www.gotland.almi.se

ALMI Företagspartner Jönköping AB
Tel 036-30 65 00
E-post anders.lindberg@almi.se
Webb www.jonkoping.almi.se

ALMI Företagspartner Kalmar AB
Tel 0491-858 18
E-post tomas.peterson@almi.se
Webb www.kalmar.almi.se

ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tel 0470-230 40
E-post gisela.mattisson@almi.se
Webb www.kronoberg.almi.se

Science Park Jönköping
Tel 036 - 30 51 65           
E-post lisa.jonsson@sciencepark.se
Webb www.sciencepark.se

Stift elsen Träcentrum Nässjö
Tel 0380-55 43 13
E-post bodil@tracentrum.se
Webb www.tracentrum.se

Swerea SWECAST AB
Tel 036 – 30 12 00
E-post conny.gustavsson@swerea.se
Webb www.swereaswecast.se

Kontaktuppgifter



ALMI Företagspartner
Från idé till lönsamt företag
ALMIs verksamhet täcker hela processen från idé till lön-
samt företag. Företags behov ser olika ut beroende på var i 
processen de befi nner sig. Genom projektet Våga Växa Vinna 
kan vi erbjuda dig extra rådgivning, seminarier och utveck-
lingsprogram inom många olika områden. Vårt mål är att 
fl er innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fl er 
livskraft iga företag startas och utvecklas samt att företagens 
konkurrenskraft  och tillväxt ökar. 

Inspirationsseminarier och nätverksträff ar
Kortare föredrag och informationstillfällen med olika tema, 
samt möjlighet till nätverkande.

Inspiration på ditt företag
Inspirera till fl er idéer på ditt företag! Vi kommer till ditt före-
tag och pratar om idéutveckling, visar goda exempel och pre-
senterar de aktörer som fi nns inom innovationsområdet och 
vad de kan hjälpa till med. Du kan även få enskild rådgivning 
om hur ni kan jobba med idéutveckling på företaget.

Kontaktförmedling
Behöver du hjälp för att komma vidare med din idé? Vi kan 
hjälpa dig att få kontakt med till exempel tillverkare eller 
andra kontakter som du kan behöva.

Idébedömning - inte bara patent
Kan du skydda din idé? Har du en idé som saknar färdig lös-
ning? Behöver du hjälp att hitta vägar för kommersialisering 
av din idé? Vår rådgivning och bedömning hjälper dig att 
komma vidare.

Finansieringslösningar
Behöver du hjälp att fi nansiera utvecklingen av din idé? Vi 
kan hjälpa till att hitta lämpliga fi nansieringslösningar.

Mentorprogram för innovatörer
Vill du ha råd och stöd av någon som har erfarenhet av idéut-
veckling? I projektet ingår att utveckla närmare samarbete 
mellan personer som jobbar med idéutveckling.

ALMI Företagspartner Gotland AB
Tel 0498-20 22 00
E-post ellinor.dahl@almi.se
Webb www.gotland.almi.se

ALMI Företagspartner Jönköping AB
Tel 036-30 65 00
E-post anders.lindberg@almi.se
Webb www.jonkoping.almi.se

ALMI Företagspartner Kalmar AB
Tel 0491-858 18
E-post tomas.peterson@almi.se
Webb www.kalmar.almi.se

ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tel 0470-230 40
E-post gisela.mattisson@almi.se
Webb www.kronoberg.almi.se

Aktiviteter inom idéutveckling

Kontaktuppgift er



Science Park Jönköping 
Positiv utveckling för idéer
Science Park Jönköping arbetar med start, utveckling och 
tillväxt av kunskapsintensiva företag. Science Park Jönköping 
är en mötesplats för företag, människor och idéer där utveck-
ling och drivkraft  tas tillvara och ges förutsättningar till stark 
positiv utveckling. 

Aff ärsutveckling
Träff a någon av våra aff ärsutvecklare för att diskutera utveck-
lingen av din idé. Vi hjälper dig att lägga upp en strategi och 
struktur för att ta din idé eller ditt företag vidare. 

Worskshops och seminarier
Workshops och seminarier hålls löpande för att utveckla och 
inspirera dig i ditt företagande. Aktuellt utbud fi nner du på  
www.sciencepark.se/businesslab

Finansiering
Många unga bolag har behov av kapital. Här har vi omfattande 
kompetens och kontaktnät. Bl.a. är Science Park Jönköping 
delägare och stark engagerat i investmentföretaget Jönköping 
Business Development AB som i tidiga skeden kan tillföra 
kompetens, erfarenhet, nätverk och kapital. 

Matchning
Science Park Jönköping är spindeln i nätet mellan olika ak-
törer och personer. Det innebär att vi sammanför kreativa 
människor med kompletterande kompetens vilket skapar 
nya företagskonstellationer och idéer. 

Samarbetspartners
Science Park Jönköping samarbetar med en rad företag för 
att kunna bistå dig med specialistkunskap inom relevanta 
områden såsom fi nansiering, skatt, försäkring, revision, 
bank, juridik och patent.

Företagsaktiviteter
Nätverksaktivteter och sociala sammankomster arrangeras 
för att inspirerar och utveckla ditt nätverk och företag.

Science Park Jönköping
Lisa Jonsson
Tel 036 - 30 51 65           
E-post lisa.jonsson@sciencepark.se
Webb www.sciencepark.se

Exempel på aktiviteter

Kontaktuppgift er



Stiftelsen Träcentrum Nässjö 
Förverkliga idéer och öka lönsamheten
Trä är historiskt sett vår allra största exportnäring. För att vi 
ska fortsätta ha en livskraft ig och modern träindustri måste 
mönster brytas och tankar förnyas. Genom att våga ta sikte 
på nya marknader, våga utveckla produkter och hitta förbätt-
rade sätt att bedriva produktion på, kan vi inte bara hålla den 
trärelaterade industrin vid liv, utan också få utlopp för en 
enorm potential. Vi kan skapa en dynamisk, kunskapsinten-
siv och högteknologisk bransch som behöver tusentals nya 
medarbetare, som erbjuder nya möjligheter till gränsöver-
skridande samverkan och nätverkande.  

Stift elsen Träcentrum Nässjö är en neutral partner, en 
resurs som tar vid där företagens egna resurser inte räcker 
till. Utveckling är livsviktigt och vi skapar konkreta projekt 
förankrade i befi ntliga behov, främst inom aff ärsutveckling, 
produktutveckling och produktionsutveckling. Vi är ett boll-
plank som hjälper företag att förverkliga idéer, att hitta nya 
marknader och samarbetspartners, att förbättra produk-
tionen, att öka lönsamheten. Samtidigt kan vi ta rollen som 
innovatör och bryta ny mark där möjligheterna fi nns. Vi är 
generalister som samarbetar med specialister och genom ett 
stort kontaktnät länkar vi samman resurser och kompetenser 
till ett bestående resultat.

Träcentrums del i projekt ”Våga, Växa, Vinna” består främst 
av två delar, dels att informera företag om vilka möjligheter 
som fi nns och dels att tillsammans med trärelaterade företag 
identifi era vilka utvecklingsbehov som företaget har och se 
vilka möjliga vägar företaget har att gå vidare för att lösa sina 
behov.

Informera företag om utvecklingsmöjligheter
Vilka möjligheter fi nns för regionens företag för olika utveck-
lingsprojekt – fi nansiering, samverkanspartners, expertkom-
petens, examensarbete i samarbete med högskolestuderande 
m m

Behovsinventering på företag
Vad är just det här företagets främsta utvecklingsområde? 
Vilka externa resurser fi nns att tillgå för ett genomförande? 
Vilka experter fi nns inom området och hur får man kontakt 
med dem? Vad skall företaget prioritera?

Stift elsen Träcentrum Nässjö
Bodil Svensson
Tel 0380-55 43 13
E-post bodil@tracentrum.se

Stift elsen Träcentrum Nässjö 
Johan Palm
Tel 070-268 09 31
E-post johan@tracentrum.se

www.tracentrum.se

Exempel på aktiviteter
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Swerea SWECAST
Från idé till lönsam tillverkning
Swerea SWECAST AB arbetar med produkt-, process- och 
aff ärsutveckling från första idé till lönsam tillverkning. 
Genom projektet Våga Växa Vinna har vi fått utökade resurs-
er för rådgivning och stöd under utvecklingsfasens olika 
moment. Vi anordnar ex vis seminarier, konferenser, work-
shops och studiebesök, där vi kopplar ihop tillverkare och 
slutkunder och tillhandahåller expertis inom olika områden. 
Vårt mål med projektet är att stärka konkurrenskraft en hos 
svensk tillverkningsindustri. Genom fokusering på produk-
ter med högt kunskapsinnehåll kan vi framgångsrikt bemöta 
konkurrensen från lågkostnadsländer på en alltmer glo-
baliserad marknad. 

Identifi era nya marknader
Genom att bl a arrangera B 2 B – resor kopplar vi ihop svens-
ka företag med nya kunder och partners, såväl i Sverige som 
utomlands.  

Nya produkter och tjänster
Projektet kan stödja företag i analys och utveckling av nya 
produkter och tjänster, baserade på ny innovativ teknik och 
nya aff ärskoncept.

Ökad produktionseff ektivitet
Via olika nätverk och workshops gör vi jämförelser kring 
våra företags interna eff ektivitet och utvecklar strategier för 
att öka denna.

Ökad samverkan med högskolor/universitet
Vi hjälper företag att knyta kontakter med andra institut och 
högskolor/universitet och få tillgång till forskningsresultat 
och högutbildad arbetskraft /examensarbetare.

Företagsutveckling och internationalisering
Projektet kan förmedla stöd för verksamhetsutveckling base-
rad på import och implementering av ny teknik samt etable-
ring på nya marknader utomlands.

Ökad användning av moderna IT-hjälpmedel
Inom projektet kan vi ge råd kring införande av digital rit-
ningshantering, webbutveckling, simuleringsteknik, order-
planering etc.

Swerea SWECAST AB
Conny Gustavsson
Tel 036 – 30 12 00
E-post conny.gustavsson@swerea.se
Webb www.swereaswecast.se

Exempel på aktiviteter

Kontaktuppgift er


