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LYKO – en
hårresande
utveckling

Beyond Skiing 2015 satsar grönt

åsa – ny idéscout i
företagsinkubatorn
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ledaren

styrelsen

H

östen har varit ovanligt internationell för oss här på
Stiftelsen Teknikdalen. För några veckor sedan var
en stor delegation från Kina på besök, närmare bestämt 100
personer från regionen Hubei och vår vänort Wuhan. Trots olikheter, både kulturellt och befolkningsmässigt, är det fascinerande hur vi kan hitta områden att samarbeta kring.
Samarbetet mellan oss har från vår sida tydligt fokus på affärsnytta och ska resultera i att företag utvecklas och hittar
beröringspunkter. Något som är attraktivt för kinesiska företag
just nu är vårt kunnande
inom miljöteknik. Utmaningen är att matcha ett
svenskt dalaföretag med
runt 15 anställda med ett
kinesiskt som kanske har
15 000 anställda.
För att vi ska utveckla
relationerna mellan länderna deltar vi tillsammans
med Borlänge kommun
och Region Dalarna i planeringen av att eventuellt
etablera ett regionkontor
i Wuhan. Om samarbetet
ska leda till något konkret måste vi finnas på plats och visa att vi
menar allvar med att utveckla relationerna.
Vi på Stiftelsen Teknikdalen har också hunnit med ett besök
vid olika EU-organ i Bryssel. Ett intressant besök som gav en
delvis mycket mer positiv bild av EU än vad vi kanske annars
ser. Vi kunde konstatera att vi faktiskt har stora möjligheter att
påverka beslut som fattas men att det oftast måste börja på den
nationella nivån och då i ett tidigt skede.
Jag blir mer och mer övertygad om att vi i Dalarna inte har
råd att stå utanför. Vi måste aktivera oss och bli en bättre spelare
på den internationella arenan. Världen kommer inte till oss!
Till sist lite kuriosa: vid vårt EU-besök fick vi en tankeställare. ”Vill ni nå fram till oss så skicka ett fax. Vi drunknar i mail.
Faxade papper måste vi hämta och då minns vi det också.” På
Stiftelsen Teknikdalen har vi precis gjort oss av med vår fax …

Sture Ericsson
VD Stiftelsen Teknikdalen
www.teknikdalen.se
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Text EWA BROBÄCK

Jonny Gahnshag, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i
Falun, är inte någon ny bekantskap för Stiftelsen Teknikdalen. I fyra år
han suttit på styrelsens ersättarbänk och vid årsskiftet, för snart ett år
sedan, trädde han in som ordinarie ledamot. Han har också varit involverad i processen att göra Falu kommun till medlem i stiftelsen.
Jonny medger ärligt och ödmjukt att han inte har valts in i styrelsen
på egna meriter, utan i första hand som representant för Falu kommun.
– Falun har regionala ambitioner och vill vara med där det händer
bra saker, och det gör det i Stiftelsen Teknikdalen, menar han.
– Stiftelsen har lärt sig hur EU-arbetet fungerar i praktiken. Människorna i verksamheten är duktiga på att knyta internationella kontakter.
Växlar som Stiftelsen Teknikdalen kan dra på Jonnys medverkan handlar om hans stora kontaktnät och breda politiska erfarenhet. Han är
bland annat ledamot i strukturfonden och verkar i många sammanhar det inte alltid varit, och kanske kommer det heller inte att förbli
hang där regional utveckling är viktiga mål och syften, bland annat i
så. Att vara förankrad i livet utanför politiken är också viktigt. Han är
Region
???
???Dalarna, Högskolan Dalarna samt i Falun-Borlängeregionen AB.
tjänstledig från jobbet som konsult där
Jonny har inte för avsikt att fördjupa
han arbetar med företagsutveckling.
sig i något speciellt område i det nya
Han har också jobbat som sjuksköterstyrelseuppdraget.
FAK TA Jonny gahnshag
ska. Fritiden går i vågor. Sommarstugan
– Det viktigaste är att vi signalerar
i Rättvik är ett andningshål, liksom träöppenhet gentemot innovationer och
Ålder 40 år
ningen. När tiden medger kan vi möta
entreprenörer, oavsett bransch.
Familj Fru och två barn, två och sex år
Jonny cyklande eller på skidor. ArkitekJonny betonar att Stiftelsen TeknikOanad talang Har känsla för färg och form
tur, formgivning och design är andra
dalens fokus främst ligger på att hjälpa
intressen som just nu ligger i träda.
företag med tillväxtpotential. Samtidigt
Sociala medier? Jodå! Jonny har en
är det viktigt att bidra till att kratta mablogg och han har 1 043 vänner på Facebook.
negen för företag som är verksamma inom områden som är nya för
– Facebook är kul! En kombination av nytta och nöje. Men jag måste
Stiftelsen Teknikdalen, exempelvis kultur- och besöksnäringen.
begränsa mig. Twitter, det har jag inte tid med.
Heltidspolitiker och ”styrelseproffs”, bilden stämmer idag, men så

”Facebook är kul!
En kombination av
nytta och nöje.”

S T I F T e l s e n t e k n ik d a l e n
Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella
projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknad. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och
utveckling.
Genom vår verksamhet har vi skapat starka band med näringslivet, Högskolan Dalarna
samt olika samhällsorganisationer i regionen. Sedan starten har vi initierat, medverkat och
drivit ett hundratal regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt.
Vi har kontor i Teknikdalen Borlänge samt i Näringslivets hus och på Regementet i Falun.

Projektledning ANN-LOUISE LARSSON, STIFTELSEN TEKNIKDALEN
Produktion confetti FOTO FOTOGRAF HASSE ERIKSSON AB
Tryck Henningsons tryckeri UPPLAGA 5 000
Ansvarig utgivare STURE ERICSSON, Stiftelsen Teknikdalen

Vill du veta mer
om oss och vår
verksamhet?
Scanna qr-koden med
din Smartphone.

Stiftelsen Teknikdalen har nytt
telefonnummer. Välkommen att
kontakta oss på:

0243-24 64 00
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Hederspris till Mora kommun
I tävlingen Sveriges främsta idrottskommun 2011 tog Mora
kommun hem årets hederspris som går till den bästa kommunen
i relation till folkmängd. Priset delades ut på Uppsala Konsert
& Kongress den 5 oktober. För bästa idrottskommun kom Stockholm på första plats och Växjö tog hem priset som årets raket.

smått & gott

Stiftelsen Teknikdalen växer – igen!
Ytterligare fyra medarbetare har anställts
på Stiftelsen Teknikdalen. Vi välkomnar
Anna Torsgården, Åsa Ahlgren Peters, Anna
Hagberg och Maria Lavonius.
Anna Torsgården är anställd för att arbeta med projekt inom Hållbar utveckling.
Hon ersätter Frida Wikström som är föräldraledig. Anna kommer närmast från en
tjänst som miljödiplomerare inom Järfälla
kommun samt tidigare jobb som miljö- och
kvalitetssamordnare.
Åsa Ahlgren Peters kommer att arbeta
inom Företagsinkubatorn med idéjakt och
vara ansvarig för Business Start. Åsa har
tidigare arbetat som egen företagare, varit
verksamhetsledare inom redovisningsbyrån
XBase i Falun och har en bred erfarenhet av
ledarskaps- och affärsutveckling både nationellt och internationellt.
Anna Hagberg har i sitt arbete på Stiftelsen Teknikdalen fokus på miljöfrågor och då
specifikt inom projektet Green Business Region där syftet bl a är att utveckla hållbara
och miljöanpassade lösningar som skapar
nya jobb.
Maria Lavonius är projektledare inom
GävleDala Designlab med arbetsplats i
Teknikparken i Gävle. Under sommaren har
Maria ansvarat för Sommardesignkontoret.
Tidigare har Maria varit egen företagare
inom marknadsföring och projektledning.

Entreprenör
entreprenör (-ö’r) -en -er s. Företagsam person och ofta i betydelsen av en företagsgrundare. Besitter förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta vara på dessa
möjligheter och organisera marknaden på ett nytt sätt.

Anna Torsgården
Projekt inom hållbar
utveckling

Vi välkomnar entreprenörer med tillväxtidéer till Stiftelsen Teknikdalen!

PrOpellern

– en mässa för arbete
Den 6 oktober anordnades Dalarnas största jobbmässa på Falu
Kuriren arena. Arrangörer var NLE, Arbetsförmedlingen, Visit
Falun Borlänge, Falu kommun och Borlänge kommun.
Mässan lockade många intresserade besökare
som kunde prata anställningar, examensjobb och samtidigt passa på att nätverka med utställare ifrån
hela Sverige. Stiftelsen Teknikdalen fanns
på plats tillsammans med Driv eget,
ALMI, Falun Borlängeregionen och
Coompanion.

smått & gott
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Lästips!
”Den som inte misslyckats har
inte försökt.” Detta motto kommer ifrån författaren, Björn Söderberg och avspeglas i boken ”Entreprenör utan gränser.” Med en
helt omvänd metod för startande
av företag inspirerar han till ett
annorlunda entreprenörskap.
I boken får man bland annat
följa med Björn Söderberg till Nepal där han driver företag som anställer människor ifrån de lägre kasterna och
ger kvinnor en möjlighet att arbeta. Boken finns att läsa
gratis på www.fairenterprise.net

"TA FÖRSTA STEGET OCH
TÄNK INTE SÅ MYCKET"
Åsa Ahlgren Peters
Idéscout Företagsinkubatorn

INSPIRERANDE

PAOLO
Anna Hagberg
Green Business
Region, projekt inom
hållbar utveckling

Maria Lavonius
Projektledare, GävleDala Designlab

Under Dalarnas största jobbmässa, Propellern, höll Paolo
Roberto en inspirerande föreläsning för mässans besökare.
Paolo Roberto var under 1980-talet känd som ”kungen i
Kungsan” där hans gäng spred skräck. Bakom medias bild
av boxaren med en stor käft finns det en framgångsrik företagare. Paolo driver idag sju stycken företag som omsätter
cirka 20 miljoner kronor.
Det är lätt att fastna i fantastiska idéer och gedigna
affärsplaner och tro att det är där framgången ligger. Att
ha en fighting spirit och vara beredd att offra en hel del är
ett måste för företagare, föreläser Paolo.
– Varje tusenmila affär börjar med ett steg. Ta första steget och tänk inte så mycket, är mitt bästa tips för entreprenörer som ska köra igång, säger Paolo efter föreläsningen.

Hur kan man ha nytta av Twitter i jobbet?
• Ett snabbt och billigt sätt att hålla kontakten med kollegor och andra jobbrelaterade vänner.
• Du håller dig uppdaterad om vad som
händer i din bransch genom att följa
personer, kollegor eller konkurrenter.
• Du kan ge kortfattade nyheter, information och erbjudanden från ditt företag
– helt gratis!
• Du kan bygga och vårda ditt varumärke,
både personliga och jobbrelaterade, genom att visa dig, profilera din kompetens
eller tipsa om vad du gjort på jobbet.
• Här finns också möjligheter att hitta nya
medarbetare, blivande leverantörer eller
nya samarbetsparters.

• Du kan bygga upp ett nätverk för att
bolla idéer, få råd eller bli inspirerad av.
• Får du frågor i ditt twitterflöde så se till
att vara tillgänglig och svara på frågorna.
• Twittra som ett komplement till din webbplats eller blogg.
• Du kan själv dela med dig av
tips, råd och erfarenheter.

Följ oss på Twitter!
@teknikdalen

FAK TA T WIT TER
Twitter är en mikrobloggtjänst, en kortvariant av en blogg på max 140
tecken. Du måste ha ett konto för att twittra. Det är kopplat till ditt namn
och e-postadress. Det är ett enkelt sätt att skriva, så kallade ”tweets”. Som
twittrare ”följer” man personer istället för att ”bli vän med” dem. Idén är
att allt är publikt men man kan välja att godkänna varje följare.
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lyko
Text kicki risander

HÅRRESANDE utveckling för

Han hade inte tänkt att flytta hem till Vansbro, inte heller att bli företagare. Som tur
var så blev det så ändå. Rickard Lyko flyttade hem till Vansbro 2008 och utvecklade
hårvårdsföretaget Lyko till ett e-handelsföretag som idag omsätter 40 miljoner
kronor. Frågar du Rickard är det bara början.
Jag hittar Rickard Lyko efter att ha kryssat mellan flaskor och

burkar genom en enorm lagerlokal. En vältränad idrottskille är första
intrycket. Han delar ett litet rörigt kontor med två av sina medarbetare.
Jag hade kanske väntat mig en lite mer stylad arbetsmiljö, men får snart
klart för mig att här är det uppgiften som gäller – att driva och utveckla
företaget. Tjusiga kontor ligger längre ner på prioriteringslistan.
En utmaning
Det var inte något självklart för Rickard att engagera sig i familjeföretaget Lyko. Efter studier i både Brisbane i Australien och Kapstaden i

F A K T A R I C K ar d ly k o
Ålder 29 år
Familj Sambo, mamma, pappa och syster som alla jobbar i
företaget.
Intressen Löpning – sprang maraton i somras, åka skidor och
gå på gym.
Det visste ni inte om mig Har byggt löparbanor runt om i
Sverige för att tjäna pengar under studietiden.
Om tio år Lyko.se är en stor aktör på Europamarknaden.

Sydafrika och en magisterexamen i ekonomi i Uppsala hade han alla
chanser till spännande jobb.
– Efter att ha varit borta i tio år var jag inte så sugen på att flytta
hem till Vansbro. Samtidigt kunde jag inte släppa tanken på att gå in i
företaget. Pappa hade startat en liten hemsida för familjens salong där
han sålde Fudge hårvårdsprodukter.
Försäljningen gick hyfsat. Mamma Rita packade tio paket på lunchrasten varje dag och lagret var tio kvadrat stort. Planerna på att utveckla e-handeln med fler märken började ta form.
– När jag pluggade tänkte jag att jag aldrig skulle ha något eget,
jag såg bara allt jobb. Samtidigt har jag en väldig tävlingsinstinkt, det
var nog största orsaken till att jag bestämde mig. Jag ville se vad jag
kunde åstadkomma.
Satsade allt
2008 flyttade Rickard hem. Han hade då stora planer för företaget och
förstod att det behövdes kapital för att förverkliga planerna.
– Under hela studietiden hade jag jobbat hårt, både med att köra
taxi och att bygga löparbanor. Jag var van vid att leva snålt och spara.
Nu sålde jag bilen och lägenheten i Uppsala och flyttade hem till mina
föräldrar.
Det första året var tufft. De jobbade dygnet runt och Rickard började
fem på morgonen. Hela familjen lånade pengar på sina bostäder, både
Rickards syster Erika och hans föräldrar. Det var nödvändigt för att klara

”Jag ville se vad jag
kunde åstadkomma.”
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de investeringar som krävdes. Han anade att det var något stort på gång
och ville att alla i familjen skulle vara med och satsa. Försäljningen gick
allt bättre och de kunde anställa fler.
– Att det har gått så bra har många orsaker, konstaterar Rickard. För
det första vågar jag, är envis, och kan jobba hårt. Sedan är allt gjort efter
noggranna beräkningar, inga chansningar men stora risker. Personalen
är viktig. Det är ett ungt gäng som man har roligt med. De flesta känner
jag sedan tidigare.
Idag är det 23 personer som arbetar i företaget. Två salonger ingår
– den i Dala Järna och en på Östermalm i Stockholm, som drivs av
Rickards syster Erika.
Studierna har varit till stor hjälp
En bidragande orsak till framgången är studierna, menar Rickard.
– Nu kunde jag applicera det jag läst på verksamheten. Jag har
svårt att förstå de som säger att de inte har haft nytta av sina studier.
För mig har det varit avgörande. Det ger mig också en viss tyngd, det
är inte helt enkelt att komma
tillbaka hit och ta ledningen.
Rickard fortsätter att läsa
massor av böcker om entreprenörskap; om IKEA och H&M
och andra stora företag. Just nu
läser han ”Online-strategier”.
Något han lärt sig från H&M är att ge personalen ansvar från dag ett.
– Jag jobbar stenhårt på att göra mig onödig, låter någon i personalen ta över mina arbetsuppgifter och går själv ut och packar.
Det är en bra strategi. De är uppfinningsrika och tar ansvar.

enterprise europe

”Jag jobbar
stenhårt på att
göra mig onödig.”

Framtiden
Framtidsplaner finns det gott om, enligt Rickard.
– Vi har nyligen börjat med hudvårdsprodukter, smink och
parfym. Vi har också börjat titta på Norge och Finland. Hemsidan
och sociala medier är något vi jobbar med hela tiden. Filmer,
tips, tävlingar och bloggar. Hittills har han inte ångrat sitt val.
– Det är så otroligt roligt att skapa det här. Att få
företaget att växa och att vara med på den
här resan. 

Internationell företagsrådgivning
Information och rådgivning om EU-regler och internationalisering
Förmedling av internationella affärskontakter
Rickard har
fått utmärkelserna
Årets ungdomsföretagare 2009 av Dalarna
Business, Årets
företagare i Vansbro
2009 och Årets ehandlare 2010.

Service vid teknik- och forskningssamarbeten

European Commission
Enterprise and Industry

www.enterpriseeurope.se | www.teknikdalen.se | www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Kontakta oss för mer information om Enterprise Europe Network
MARIE ERICSON
Tel 0243-24 64 12, 070-62112 46
E-post marie.ericson@teknikdalen.se

ZANNA RUDH
Tel 0243-24 64 13, 070-577 99 57
E-post zanna.rudh@teknikdalen.se

ERIKA HINZ
Tel 0243-24 64 02, 070-557 77 67
E-post erika.hinz@teknikdalen.se
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Text Ann-louise Larsson

Kina i Dalarna

med fokus på affärer

vi ll d u o cks å g ö ra
aff ä r e r m e d ki n a?
Kontakta Enterprise Europe Network.
www.enterpriseeurope.se

Efter många intensiva e-mail, telefonsamtal, chattmeddelanden och till och med ett inspektionsbesök
dagarna innan kunde Stiftelsen Teknikdalens medarbetare pusta ut! Affärskontakterna mellan ett
femtiotal kinesiska kontakter och svenska företag fungerade utan problem. Tolkarna var på plats och
de obligatoriska gåvorna tillsammans med visitkorten utbyttes högtidligt enligt kinesisk affärssed.
Möten mellan två helt skilda kulturer kunde ha krockat men fungerade utmärkt. Här gjordes affärer!
Bakgrunden till besöket var en in-

bjudan från Region Dalarna och Borlänge
kommun till vänregionen Hubei och vänorten
Wuhan i Kina. Kontakter fanns mellan parterna sedan flera år och i början av september
gästade ett hundratal kineser sina svenska
vänner.
Den kinesiska delegationen bestod av
Mr. Sun Ya, vice borgmästare, Wuhan stad
samt Mr. Tian Chengzhong, vice guvernör,
Hubeiprovinsen som ledde varsin delegation med tjänstemän inom bl a stadsutveckling och näringsliv. Utöver dem fanns också
representanter för kinesiska företag som mötte ett femtiotal dalaföretag för att diskutera
affärer och olika samarbeten.
Stiftelsen Teknikdalen och Enterprise Europe Network tillsammans med Green Business
Region stod värd för affärsmötena.
Avtal för hjälp till affärsutveckling
De kinesiska företagen var intresserade av
import, men även export samt att investera i
svenska företag. Det fanns också ett intresse
för att knyta kontakter inom områden som
har en koppling till bland annat hållbar stadsplanering och miljöteknik.
– Jättekul att det kom så många företag
både från Wuhan och från Dalarna, säger
Marie Ericson från Enterprise Europe Network
som var en av arrangörerna.
– Det var lite svårt att locka de svenska
företagarna. Men de som redan idag har bra

kontakter med Kina anmälde sig tidigt. Det
har varit lite svårare med företag utan tidigare internationell erfarenhet. Slutligen blev det
jättebra och vi känner oss nöjda. Vi har redan
idag ett väl fungerande samarbete med kollegorna i Wuhan och under
besöket skrevs ett avtal om
fortsatta kontakter, berättar
Marie Ericson.
Ett av de dalaföretag som
deltog var Smartsign AB
från Borlänge. De utvecklar
och säljer program till digitala skärmar både nationellt och internationellt och har redan installationer i Kina.
– Att personligen möta de kinesiska företagen och kulturen var en spännande dörröppnare för oss. Kina är en stor potentiell
marknad och de personliga kontakterna är
viktiga. Kan man inte språket så är också tolken enormt viktig, menar Johan Peters, VD på
Smartsign AB.
– Vi planerar nu för en resa till Kina och
hoppas på mer konkreta affärer, säger Peters.

tionell satsning i exempelvis Kina, så finns vår
organisation beredd att hjälpa till, säger Marie
Ericson på Enterprise Europe Network.
Erika Hinz från Stiftelsen Teknikdalen hoppas att initiativet med affärsmöten kan skapa
utveckling för de lokala
företagen.
– Att träffas personligen
och ”se varandra i ögonen”
är otroligt viktigt i Kina. Där
skickar man till exempel
inte ett e-mail för att göra
affärer. Att över hundra personer från Kina har varit här känns otroligt
stort, och det är den största offentliga delegationen som Wuhan någonsin haft hos en
vänort, berättar Erika Hinz.

”Där skickar
man till exempel
inte ett mail för
att göra affärer.”

Stor skillnad i kultur
Marie Ericson upplever att det är stor skillnad
mellan affärskulturerna i de olika länderna.
– Det är som natt och dag och det tar lång
tid att bygga upp en affärsrelation. Man ska
också vara beredd på att många frågor måste
bollas både två och tre gånger och att flera
besök kanske krävs. Vill man göra en interna-

Sverige kan miljö
Det kinesiska miljöföretaget Wuhan DMIX,
som samarbetat under några år med svenska
miljöinstitutet IVL, skrev under besöket ett avtal för den kinesiska marknaden.
– Det är stor skillnad mellan orterna. Borlänge är glesbefolkat i jämförelse med mångmiljonstaden Wuhan. Men här finns det istället gott om rent vatten och ren luft, menar
Juntao Li, VD för Wuhan DMIX, som besökte
Sverige och Borlänge för andra gången.
– Svenskarna är världsledande inom miljöområdet och det kan ge bättre livskvalitet för

många kineser. Kina är under stor utveckling
just nu, och med hjälp av svensk teknologi
och kunskap kan vi göra stora framsteg, anser
Li Juntao.
Från Svenska Miljöinstitutet är man beredd att hålla med sin
kinesiska kollega och
är mycket nöjd med avtalet.
– Nu är det rätt läge att inleda ett samarbete med en stad som Wuhan, säger Östen
Ekengren, vice VD på Svenska Miljöinstitutet.
– Lönerna stiger i städerna längs Kinas kust

och fokus kommer att flyttas mer in i landet
mot städer som Wuhan. Enligt uträkningar
som gjorts kommer Kina att gå om USA som
världens starkaste ekonomi redan 2016, så
det gäller att hänga
med i utvecklingen,
menar Ekengren.
Industristaden Wuhan har både ett behov
och intresse för fler affärskontakter inom miljöområdet och förhoppningen är att Dalarna
ska vara en god samarbetspartner. 

”Världens starkaste
ekonomi redan 2016.”

Ä R DU o cks å i be h o v av e n aff ä rsc o ac h ?
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Då finns möjligheten att söka till Företagsinkubatorns
program. Mer information hittar du på
www.foretagsinkubator.se.

företagsinkubatorn
idéscouten

Åsa är
redo för
nya idéer

text karin wennermark

Jörgen brinner
för coachuppdragen
Jörgen Samuelsson har arbetat som VD och med
finansieringsfrågor inom Almi, Nutek, banker
och börsnoterade IT-bolag. Nu erbjuder han sina
tjänster åt två entreprenörsföretag i Falun.
– Det här är oerhört skoj, säger Jörgen
Samuelsson. Coachuppdragen tar jag för att jag
brinner för det.

text karin wennermark

Hon har entreprenörskap i blodet, kundnytta
framför ögonen och internationella erfarenheter
i bagaget. Åsa Ahlgren Peters vet vad som krävs
för att företag ska kunna växa – och nu får hon
chansen att lotsa dem en bit på väg.

Nystartade dataföretaget Weldi och Prifloat CFM, som

– Jag fick också med mig vetskapen om att man kan skapa någonting
själv och att möjligheten att få lön hänger på företagets lönsamhet.
till sitt nya jobb som idéscout och ansvarig för Business Start, det första
Åsa Ahlgren Peters har i många år arbetat internatiosteget inom Företagsinkubatorn. Hon är full av förnellt, bland annat som internationell marknadsförare
väntan inför givande möten med idérika människor.
”Jag ser verkligen
Pak.
– Jag ser verkligen fram emot att få vara med och
fram emot att få vara på –Tetra
Jag har bott och arbetat i Italien, Tyskland,
utveckla Dalarnas näringsliv, säger hon.
med och utveckla
Schweiz och Turkiet. Dessutom ett år som utbytesÅsas uppgift blir först och främst att hitta affärsDalarnas näringsliv.” student i USA under gymnasietiden. Så jag har lärt
idéer som med stöd av Företagsinkubatorn kan växa
mig mycket om kulturella skillnader och hur viktigt
och utvecklas framgångsrikt. Idéerna finns i hela
det är att man förstår och kan handskas med dem. Jag har också varit
Dalarna och kommer ofta fram genom tips från näringslivskontor, andra
med om det som många som flyttar hit får erfara; hur ens kompetens
nätverk eller ibland via direkt kontakt med Åsa. Vid ett första möte disförminskas i andras ögon innan man behärskar språket ordentligt. 
kuteras idén och entreprenören lotsas vidare. Företagsinkubatorn har
möjlighet att stödja ett visst antal entreprenörer och affärsidéer per år.
– De ska ha tillväxtpotential. Först och främst nationellt, och på sikt
även internationellt, det är viktigt.

När den här intervjun görs står Åsa Ahlgren Peters på tröskeln

Entreprenörskap i blodet
Åsa Ahlgren Peters har själv vuxit upp i en minst sagt företagsam miljö.
Morfar exporterade änglaspel över hela världen och hennes pappa har
drivit snickeri, där Åsa började sommarjobba när hon var 14 år.
– Jag tycker om produktion, säger hon, och doften av trä, förstås!
Samtidigt fick jag med mig ett sätt att tänka som nog har präglat mitt
liv. Det handlar om att ta tag i saker. Har du ett litet företag måste du
agera, det går inte att sitta och vänta.

F A K T A Å S A A HLG R EN P E T E R S
Född 1962 i Gagnef
Bor Gagnef
Familj Man och tre tonårsbarn
Bakgrund Civilekonom med inriktning marknadsföring,
internationell marknadsförare hos Tetra Pak, egen konsultverksamhet med ledarskapsutveckling, undervisat
på Entreprenörsskolan i Leksand, verksamhetsledare på
XBASE:s Falukontor.
Intressen Åker skidor, springer, dansar showdans. Gillar
att vara ute i naturen.
Blir glad av Att vara med människor jag tycker om.
Särskild talang Lätt för att lära mig språk.

arbetar med byggprocessmätning, är relativt nya bekantskaper för Jörgen. Han tillfrågades om att bli affärscoach i Företagsinkubatorn så
sent som i juni och har bara hunnit träffa sina adepter ett par gånger
när den här intervjun görs. Men han är klart upplivad av uppdraget.
– Det är duktiga personer och jag har fått ett otroligt positivt mottagande. Det känns att det är uppskattat.
Varje inkubatorföretag får tolv timmar med sin coach. För nystartare
som Weldi tror Jörgen att hans främsta uppgift blir att diskutera avgränsningar när bolaget byggs upp och hur bolaget kan växa stegvis.
– Sedan har jag ju ett visst nätverk som jag kanske kan bistå med.
Prifloat är ett lite större företag, som redan varit igång några år även
om CFM – byggprocessmätning – är en ny inriktning.
– Där handlar det mer om strategiska frågor, sådant som är min
hemmaplan, säger Jörgen. Att se strukturellt på företaget, tänka i produkter och vad som behöver göras för att verksamheten ska lyfta.
Välbalanserad coachning
I Jörgen Samuelssons eget bolag, JS Advisor, konsultar han med
utveckling av framför allt tjänsteföretag på många olika sätt; leder
förändrings- och strategiarbeten, hjälper till med finansiella frågor,
riskhantering och IT-styrning samt går även in som tillfällig VD när det
behövs. Just nu är han inhyrd VD på halvtid i Sentensia Q AB, ett konsultföretag inom IT-management.
– Coachrollen är ibland svårare när det är saker man själv tycker
man har koll på, säger Jörgen. Det är en utmanande balans att inte
lägga sig i och styra upp för mycket. De man coachar ska ju helst komma på själva vad de ska göra. Å andra sidan måste jag ju tala om vad
jag tror på och inte. 

företagsinkubatorn
coachen
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F A K T A J Ö R GEN S A M UEL S S ON
Född 1961 i Stockholm, uppvuxen i Gävle
Bor Spånga
Familj Fru och två nyss utflugna döttrar.
Bakgrund Civilekonom, finanschef och ställföreträdande
koncernchef i Almi företagspartner, VD i flera olika ITbolag, konsultverksamhet med företagsutveckling inom
egna bolaget JS Advisor.
Intressen Familjen, träning, skidor, motorcykel, matlagning
och vin.
Blir glad av Att vara med människor som ger energi.
Blir besviken på Oärlighet, när människor inte är öppna
med vad de tycker.
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företagsinkubatorn
partners

företagsinkubatorn
internationellt projekt
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F A K T A I B I NE T

Anders Grahn,
advokat och delägare
i partnerföretaget
Appelli Advokater,
gillar när det rör sig
– även på fritiden.
Partners från IBI Net gjorde
bland annat studiebesök på
BoomTown i Borlänge.

Namn IBI Net, Intercountry Business Incubator
Network
Fond Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Deltagarländer Lettland, Sverige, Vitryssland,
Norge, Polen och Tyskland
Period Dec 2009 – juni 2012
Budget 677 000 euro
Syfte Att upprätta och stärka det transnationella
nätverket för företagsinkubatorer. IBI Net kommer att vara ett forum för utbyte av kunskap och
teknologi mellan parterna från Lettland, Polen,
Vitryssland, Sverige, Tyskland och Norge.
Läs mer på www.ibi-net.eu/home.

TEXT karin wennermark

Roligt vara partner
när idéerna tar fart
Det finns tre skäl att vara
partner till Företagsinkubatorn, om man frågar Anders
Grahn, advokat och delägare
i Appelli Advokater:
• Stötta nyföretagande.
• Få kontakt med tänkbara 		
klienter i ett tidigt skede.
• Det är roligt!
– För oss som är erfarna, eller rentav

lite mätta, är det en vitamininjektion att
vara med på träffarna som Företagsinkubatorn ordnar, säger Anders Grahn. De nya
företagarna brinner verkligen för sina idéer
och många är riktigt intressanta.
Som partner till Företagsinkubatorn
ställer Appelli Advokater upp med två timmars gratis konsultation för varje inkubatorföretag. Tillsammans med en annan stor
advokatbyrå i Falun, Sylwan & Fenger-Krog
som också är partner, har man sytt ihop ett
startpaket som erbjuds de nystartade före-

tagen till rabatterat pris. Startpaketet innehåller bland annat aktieägaravtal. Det är
F A K T A A pp e l l i
också avtalsfrågor – gentemot leverantöA
Dv o kat e r ab
rer eller kunder – som de nya företagarna
oftast behöver hjälp med.
Verksamheten Appelli Advokater
– Det finns ju mallar att ladda ned på
har specialister inom de flesta
nätet, men om man inte vet vad man håller
juridiska områden som brottmål,
på med kan det bli hur fel som helst, säger
obestånd, affärsjuridik, skadestånd
Anders Grahn.
och civilrätt.
För Appelli Advokater, som har 13 anPersonalen 13 anställda varav
ställda varav 9 jurister, är partnerskapet en
9 jurister och 4 administratörer. Fyra
viktig kontaktyta inte bara mot nyföretaav juristerna är också delägare.
Kontoret Kontoret finns i Falun men
gare utan även mot andra.
verksamheten omfattar hela Dalarna.
– Sitter man bara stilla på kontoret blir
det inga nya uppdrag. Särskilt för våra yngre medarbetare, som inte hunnit skaffa sig
så mycket egna kontakter, är de här möEgentligen tycker man att allt borde vara
tena värdefulla, säger Anders Grahn.
upptäckt, men så kommer de med något
Än en gång berättar han hur roligt det är:
nytt ändå! 
– Tänk att det finns så mycket idéer.

F Ör e ta g si n ku bato r n s ö vri g a partn e rs
ALMI Företagspartner Dalarna, Borlänge kommun, Brann,
Dalarnas Försäkringsbolag, Falu kommun, Högskolan Dalarna,
Innovationsbron, L-O Lundquist Patentbyrå, PwC, Region
Dalarna, SEB, Sylwan & Fenger-Krog, Swedbank, Triple Steelix

Text ann-louise larsson

Erfarenheter delas över Östersjön
Användbara verktyg, kunskap, goda exempel
och starka nätverk är viktiga pusselbitar i EUprojektet IBI Net. När företagsinkubatorerna runt
Östersjön träffas är det högt i tak och nära till
skratt.  Men också många aha-upplevelser som
man tar med sig hem. Tanken är att allt till slut
ska komma de små och medelstora företagen till
nytta. Framför allt i form av bättre inkubatorer
men även genom tillgång till nätverket.
Under två intensiva dagar träffas partners från Lettland, Polen,

Tyskland, Vitryssland och Sverige. Norge skulle också varit med men
kollegan fick förhinder i sista stund.
Nätverk är nyckeln till framgång
Stiftelsen Teknikdalen bjuder på ett digert program med information
om hur man driver Företagsinkubatorn. Kollegorna från Polen och Vitryssland nickar instämmande när de hör om samarbetet med högskolan
men förstår också att det är klara skillnader och att det i Sverige jobbas
mer informellt än vad de är vana vid.
Goda råd om hur man hjälper företagen med finansiering och hur man
får entreprenörerna att ”Sell like hell” öppnar många ögon och pennorna
går för fullt. Att även få studera andra projekt som Stiftelsen Teknikdalen
samarbetar med är lärorikt. BoomTown, Dala Sports Academy samt spelutbildningen GameCubator ger många tankar och idéer.
– Nätverk är nyckeln till framgång, menar Inga Brieze, projektledare
från Riga Planning Region i Lettland. Vi behöver utbyta erfarenheter om
metoder och kompetenser hur vi når människor med innovativa idéer

och bäst kan stötta dem i deras ambition att bygga tillväxtföretag med
internationell potential. Att jobba mer transnationellt blir också allt viktigare och vi utvecklar bl a ett IT-verktyg som
ska kunna fungera över nationsgränserna för
att underlätta inkubatorprocessen i våra länder. Det vi har fått ta del av här i Borlänge är
att det behövs både företag, forskare/lärare,
studenter, organisation och inkubatorer för
att skapa en god näringslivsutveckling i en
region, menar Inga Brieze.
En förening för inkubatorer
Om drygt ett halvår, i juni 2012, ska projektet vara genomfört och klart. Flera resor över
Östersjön har genomförts för att närstudera
respektive inkubator med ömsesidigt utbyte
av goda råd och erfarenheter. En avslutningskonferens i Riga står också på programmet
Inga Brieze
innan projektet avslutas.
– Det här har varit ett intressant och lärorikt projekt och vi har sett
stora skillnader hur man driver inkubatorer, säger Sture Ericsson, VD på
Stiftelsen Teknikdalen och aktiv inom IBI Net.
– Visst har vi lärt oss en del men förmodligen har våra partners
lärt sig ännu mer. Det viktigaste för oss är att bygga och utveckla vårt
nätverk runt Östersjön. Vi har nu goda kontakter som kan komma
företag i vår region tillgodo. För att det vi åstadkommit ska kunna fortleva och utvecklas efter projektets slut har vi nyligen instiftat en formell
förening, också med namnet IBI Net. Inom ramen för den ska vi förhoppningsvis kunna fortsätta stärka både inkubatorer och nätverk,
menar Sture Ericsson. 
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företagsinkubatorn
inkubatorföretag i tiden

Spanarna
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text ewa brobäck

Har d u o cks å e n aff ä rsi d é ?
Leta fram den ur byrålådan. Kanske
kan din idé nå en internationell marknad? Har du drivkraften och viljan att
bygga ett framgångsrikt företag? Då är
Företagsinkubatorn en möjlighet för dig.
Tillsammans kan vi testa, utvärdera och
utveckla din affärsidé. Börja med
att ringa idéscout Åsa Ahlgren Peters,
0243-24 64 16.

– undercover tack vare Lenas mikrofibervästar
En dag ringde telefonen hemma hos sömmerskan Lena Gadde i Avesta. Det var en av stockholmspolisens spanare, ”Stefan”. Deras samarbete har lett fram till en unik utrustningsväst.
– Den gör att vi kan bära med oss all utrustning utan att väcka uppmärksamhet, säger Stefan.
I kampen mot de kriminella nätverken behöver polisen komma
mycket nära de personer som ska kartläggas.
– De som vi spanar på ska inte veta vilka vi är förrän vi själva
väljer att avslöja oss, berättar Stefan. Samtidigt är det en hel del
utrustning som spanare på uppdrag måste ha mer lättåtkomligt, till
exempel pepparspray, radio med kablage, handfängsel, trådantenn
och trådlös slinga, ficklampa, multiverktyg, plasthandskar, kokainsvabbar, påsar och mobiltelefon. En varm sommardag, eller inne i en
restaurang, kan det väcka uppmärksamhet om spanaren inte tar av
sig sitt ytterplagg som alla andra.
– Västen som Lena har tagit fram gör att vi kan gå omkring i jeans
och t-shirt utan att vår utrustning syns, säger Stefan.

Skyddsunderställ för speedwayförare
Stefan, som också har ett förflutet som livvakt, berättar att de västar
som finns på marknaden inte är tillräckligt diskreta för den typ av
spaning som polisen ofta bedriver idag. Länken mellan polisen och
den fridfulla avestavillan stavas speedway.
För några år sedan tog Lena fram ett skyddsunderställ för speedwayförare tillsammans med Tony Rickardsson och idag sponsrar hon
världsmästaren i speedway, Greg Hancock, med skyddskläder.
Det började med att hon sydde badkläder och underkläder i ett
mikrofibermaterial av mycket hög kvalitet. Ungdomar som använde
hennes underkläder upptäckte något intressant:
– Killar och tjejer som kör speedway får ofta friktionsbrännskador
då de kör omkull, men med mina underställ minskar risken.
Inspirerande inkubator
Lena och Stefan började allra först skissa på en skyddströja att
bära i samband med demonstrationer och upplopp, situationer där

civila spanare får ta emot mycket stryk. Sedan började de fundera
på västen och hur den skulle kunna utvecklas. Idag har Lena 150
utrustningsvästar ute i olika verksamheter inom polisen. För att få
ut sin produkt på större marknader tog hon kontakt med Sveriges
Exportråd våren 2011 som sammanförde henne med Stiftelsen
Teknikdalens inkubatorverksamhet.
Under hösten har Lena gått ner i arbetstid – hon jobbar på kemlab
på Avesta lasarett – för att kunna ägna mer tid åt företaget.
– Jag har lärt mig jättemycket under den här tiden i Inkubatorn;
hur man tänker i ett stort företag, att se helheten och att sätta upp
mål. Höga mål! Mina coacher har också betytt väldigt mycket för
mig. Trots att jag har haft mitt företag i liten skala sedan 1996 är det
på ett helt annat sätt nu. Min vision har blivit starkare och klarare
och jag vet hur jag ska gå till väga.
Säker arbetsmiljö för spanare
Lenas företag heter Lena Gadde Collection. Att stora starka spanare
skulle drapera sig i trikåvästar med denna logga – där gick gränsen.
Lena skrattar när hon berättar om Stefans tveksamhet. Sedan några
år tillbaka marknadsför hon sina funktionsplagg under varumärket
Gaddex med payoffen ”Functionality is Security”.
– Så är det verkligen, understryker Stefan. För våra spanare är
det en arbetsmiljöfråga, att vara rätt och smart klädda när vi är ute
på jobb.
Vad är det då som är så unikt och speciellt med Lenas utrustningsväst? Tänk dig underkläder i mikrofibermaterial av riktigt hög
kvalitet. Vik tyget dubbelt och förse den mycket välsydda västen med
diverse finurliga fickor och hylsor. Från början var Lena och Stefan
inne på ett kardborrebandskoncept, men Lena tänkte ett steg längre
och sydde i dragkedjor istället.

– Kardborreband förstör materialet, konstaterar Lena. Jag har försett
västen med smarta omlottfickor och kanaler där kablarna till radioutrustningen kan dras. Materialet är högelastiskt, starkt och kan andas. Det gör att det känns som en andra hud och kan bäras direkt
mot kroppen. Dessutom kan västen bäras utanpå en skottsäker väst
om man stänger den med dragkedja nummer två.
Vad kommer att hända härnäst? Lena väntar på ett arbetsprov
från Porto. Hon har nämligen stora förhoppningar på att en textilfabrik i Portugal ska kunna sy upp hennes produkter när affärerna
sätter fart på allvar. Lena tänker nämligen stort; hon tänker Tyskland,
hon tänker USA. Hon tänker FBI och CIA. 

FAK TA Len a gadde
Född I Munkfors, Värmland
Familj Två vuxna barn, särbo
Bästa egenskap Öppen och positiv. Genom kursen ”Ett
rikare liv” har jag dessutom lärt mig att negativa egenskaper
är överdrivna positiva egenskaper.
Drömyrke när jag var tio år Sjuksköterska. Om mina betyg
inte räckte skulle jag bli lärarinna. Gissa om mina föräldrar
skämdes över den skoluppsatsen.
Detta visste ni inte om mig Jag är musikalisk – har gått
musikgymnasium i Karlstad. Jag spelar piano och sjunger
gärna, inte bara i duschen!
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hållbar utveckling

hållbar affärsutveckling

Text agneta barle

Beyond Skiing 2015
tänker satsa grönt
Med Skid-VM i Falun 2015 som katalysator
får regionen en unik möjlighet att samla kraft
och lägga grunden för en framtida vidareutveckling. Om Green Business Region får
som de vill är 2015 det år som Dalarna är en
ledande region inom miljöteknik – en region
där många företag vågar växa genom att utveckla hållbara och miljöanpassade lösningar
som skapar nya jobb.
Green Business Region är en samarbets- och innovationsarena
inom miljöteknikområdet för Dalarnas näringsliv. En viktig framgångsfaktor är att finna bra samarbetsformer mellan redan befintliga aktörer
i regionen.
– Kring stora event som exempelvis Vasaloppet och Peace & Love har
man sett värdet av ett genomarbetat miljötänkande, säger verksamhetsledare Anders Sundvall, Stiftelsen Teknikdalen. Så vi tog kontakt
med Sven von Holst, ansvarig för Skid-VM 2015 för att höra lite om
deras miljöplan och kanske hitta samarbetsformer.
– Miljötänkandet ska prägla hela Skid-VM 2015, säger Sven von
Holst. I Oslo lade man mycket kraft på miljöarbetet, i Val de Fiemme
2013 är det inte lika tydligt. Vi ska se till att ha en mycket klar och
genomtänkt hållbarhetsplan som alla kommer att märka av. Vi vill det
själva men vi är också ålagda av FIS, Internationella skidförbundet, att
arbeta med dessa frågor. Ett samarbete med Green Business Region vill
vi gärna ha och kan de hjälpa oss att få upp frågan på bordet är det
utmärkt. Frågan är synnerligen viktig, men vi tar ett steg i taget.
Nu är en arbetsgrupp bildad som består av Sven von Holst, Bengt
Gustavsson Falu Energi och Vatten, Hans Ahlin och Anders Sundvall
Stiftelsen Teknikdalen, Anna Lindström Länsstyrelsen Dalarna och Ångpanneföreningen (ÅF). Första steget är att göra en förstudie.
– Eftersom vi är ett av Sveriges tre gröna pilotlän har vi satsat en del
pengar på förstudien, säger Anna Lindström, Länsstyrelsen Dalarna. Vi
kommer att intervjua ett tjugotal nyckelpersoner lokalt och nationellt
kring Skid-VM 2015 om deras hållbarhetsarbete och se vad de tycker
och tänker.
Även landshövding Maria Norrfalk är engagerad i Beyond Skiing och
Skid-VM. Från Länsstyrelsen Dalarna tycker man det är en viktig fråga
för regionen och bra att också en myndighet arbetar förebyggande. 
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Flera steg mot
en hållbar utveckling
Text agneta barle

Stiftelsen Teknikdalen satsar på hållbar utveckling på bred front. Det pågår nära samarbeten med allt från företag och skolor till
högskolor och olika organisationer i en rad
projekt och aktiviteter.
Intresset från omvärlden ökar hela tiden
och nya förfrågningar ramlar in till Anders
Sundvall, verksamhetsledare för Hållbar utveckling och tillväxt, och hans medarbetare.
Projekten pågår framförallt i Dalarna, men
kontakter finns även med nationella organ
och nätverk på EU-nivå.

Ny kunskap för
fastighetsskötare

ReBus knyter ihop
miljötänket
– ReBus är ett litet anonymt projekt som knyter ihop
allt vi gör på ett fiffigt sätt, säger Marcus Lind. Det handlar
om hållbar affärsutveckling, Responsible Business. Projektet
är ett samarbete mellan Stiftelsen Teknikdalen och Centrum
för tjänsteforskning vid
Karlstads universitet. Just
”Ett litet anonymt
nu genomgår fyra företag/
projekt som knyter
organisationer ett utbildihop allt vi gör.”
ningskoncept där även
Gävle Dala Designlab medverkar. Dessa fyra är Dalaföretaget EnaGo, Lugnetgymnasiet i
Falun, STF Grövelsjöns Fjällstation och Almi Dalarna.
Kristina Kallur, som startade och driver barnmatsföretaget
EnaGo, har genomfört en total livscykelanalys på sitt företag.
Hon har idag stenkoll på alla led i produktionen och har sett
till att dra ner på miljöpåverkan i flera led. Ett starkt försäljningsargument!

Många fastighetsägare efterfrågar personal som

”Vi ska se till att
ha en mycket klar
och genomtänkt
hållbarhetsplan.”

vet hur man energieffektiviserar fastigheter. Det är en kompetens som kommer att behövas allt mer, inte minst nu när
många fastighetsskötare går i pension. Drift, underhåll, allmän
fastighetsskötsel är självklara kunskaper, men hur många vet
hur man ska möta framtida energikrav i byggnader?
– Vi har tagit fram en förstudie tillsammans med Högskolan
Dalarna, Gävle Dala Energikontor och en konsult inom energieffektivisering, säger Anders Sundvall. Den har lett fram till en
fortbildning för fastighetsskötare m fl. Den ska ge deltagarna en
helhetssyn på energianvändningen. De kommer också snabbt
att upptäcka att här finns stora pengar att spara. Intresset är
stort och en grupp på 12 personer är redan igång. 
Kontaktperson: Amelie Sahlin, Gävle Dala Energikontor, tel 026-65 02 55, amelie@gde-kontor.se

Bok om hållbar affärsutveckling
UF-läraren Steven Hunter Lindqvist på Lugnetgymnasiet har
tagit fram ett utbildningsverktyg för sina elever som för in hållbar affärsutveckling i UF-arbetet. Grövelsjöns Fjällstation har
utvecklat ett hållbarhetsindex per gästnatt som de vill sprida
till STF:s alla anläggningar. Almi Dalarna har gjort en checklista som ska hjälpa företag att väva in hållbarhetsfrågorna i
sina affärsplaner på ett tidigt stadium.
Projektet kommer att resultera i en handbok om hållbar
affärsutveckling för inkubatorföretagare samt andra små och
medelstora företag. Innehållet bygger på de erfarenheter de
fyra företagen/organisationerna har gjort. Under processen
har Mikael Nilsson, Green Human Project i Älvdalen, varit ett
värdefullt stöd. Utbildningskonceptet för hållbar affärsutveckling går att använda i alla branscher. 
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Tällberg Höstforum ska
få miljöengagemanget att
gnistra till
År 2005 grundade Bo Ekman Tällberg Foundation som
varje år arrangerar en internationell konferens. Huvudfrågan
”How on earth can we live together?” samlar årligen 400–
500 utvalda personer som diskuterar global samverkan.
Stiftelsen Teknikdalens Anders Sundvall och Hans Ahlin
träffade Bo Ekman för att informera om projektet Green Business Region och diskutera eventuella synergier. Samtalet
resulterade i Tällberg Höstforum, en mix av ungdomars framtidsengagemang och Tällberg Foundation. Tanken är att man
tillsammans ska diskutera Dalarnas hållbara framtid utifrån
ungdomarnas frågeställningar.

Hållbar framtidsdiskussion
Och nu är det dags. Den 20–21 november kommer 200
världsförändrare i olika åldrar från Dalarna, Sverige och världen att samlas i Tällberg för att samtala om Dalarnas och
världens hållbara framtid.
Det är första gången och
”Vi är många som
avsikten är att det ska bli ett
vill se ett mer
återkommande evenemang.
hållbart
Dalarna.”
– Vi är många som vill se
ett mer hållbart Dalarna, säger Marcus Lind, informatör på Stiftelsen Teknikdalen. Det är
viktigt att alla olika organisationer som jobbar med miljöfrågor, ungdomars delaktighet, kultur, entreprenörskap etc. visar
upp sig tillsammans och hittar vägar för samarbete.
Ungas engagemang i hållbar utveckling
Dalarna har utsetts av regeringen att vara ett pilotlän för grön
utveckling och vara en förebild i den gröna omställningen för
hela Sverige.
Tällberg Höstforum ligger helt i linje med detta och här
öppnas möjligheter för unga människor att göra sina röster
hörda och utveckla sina idéer kring hållbar utveckling. Varje
Dalakommun har erbjudits tio platser. Borlänge Energi kommer att vara där liksom Ung Företagsamhet, Svenskt Näringsliv och Miljötinget. Tällberg Foundations styrelse kommer att
delta, liksom många ur nätverket Young Entrepreneurs of
Sweden. 

KNUT vill förvandla miljöångest till framtidstro
KNUT är ett nationellt projekt som arbetar för att öka
barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för
klimat- och energifrågor. Projektet sträcker sig över sju län, varav
Dalarna är ett. Stiftelsen Teknikdalen är projektägare.
– Vi vill bidra till att energi- och resursfrågorna blir integrerade i den ordinarie undervisningen från förskolan och ända upp
i gymnasiet, säger Marcus Lind, informatör och projektkoordinator.

Ett nätverk har byggts upp i Dalarna
I första hand gäller det att ta fram metoder och verktyg kring
de här frågorna tillgängliga för länets pedagoger. Den 14 september i år genomfördes KNUT-dagen på temat ”Klurigheter
och experiment i Polhems fotspår” vid Falu gruva. Över hundra
deltagare bjöds på en rad inspirerande workshops.
En samarbetspartner är Framtidsmuseet, där Lisen Vogt är
anställd för att jobba med projektet.
– Dalarna är en region som har utmärkt sig med att jobba för
en hållbar framtid. Barn och ungdomar måste känna att de är
viktiga i det arbetet och att de får
en handlingsberedskap.
”Från förskolan
Lisen Vogt är också handledare
och ända upp
i sex skolor i utbildningsprojeki gymnasiet.”
tet ”Energiutmaningen”. Lärarna
får tre utbildningsdagar och ett
digert studiematerial att använda i sin undervisning. Projektet
pågår i tre år och tanken är att varje kommun ska få ha med
en skola var. 
www.knutprojektet.se, www.energiutmaningen.no

Tällberg Höstforum arrangeras av Stiftelsen
Teknikdalen och Tällberg Foundation i nära samarbete med Miljötinget och Ung Företagsamhet.

© MILJÖTINGET

www.tallberghostforum.se

Unga företagare är sin
egen chef
Bestämma sin egen arbetstid, jobba lite eller
mycket, börja tidigt eller sent, tjäna mycket
eller lite? Allt var möjligt för de 20 ungdomar
mellan 16-19 år som deltog i projektet Sommarlovsentreprenör™ 2011. Stiftelsen Teknikdalen
arrangerade tillsammans med Falu kommun.
– Det har varit ett jättekul projekt

som har gett oss många företagsidéer, säger
Oskar Morelius och Erik Larsson som har drivit OE´s Sommarservice.
– Vi har erbjudit tjänster som gräsklippning, trädgårdsskötsel, staketmålning, gå ut
med hundar etc. Vi har inte prövat på att driva
eget företag tidigare men under kickoffveckan
i början av sommaren fick vi lära oss hur man
gör. Då fick vi tips
och idéer och besök
från banken och
Skattemyndigheten
m fl. Men det kom
också redan verksamma företagare
som inspirerade oss
att våga prova, fortsätter Oskar.
Syns man inte så
finns man inte
Ungdomarna har
träffats varje vecka
och berättat hur
det har gått, gett
varandra tips och
idéer, men de har
också fått feedback
av en affärscoach.
– Det jag har lärt
mig är att man får

Cecilia Kangasniemi gjorde armband i läder under företagsnamnet Cilla K.

en kick av att tjäna pengar, men också att
om man inte syns så får man heller inga jobb.
Marknadsföring är viktigt, säger Erik Larsson.
– Det var lite segt i början, menar Cilla
Kangasniemi som gör egenhändigt designade läderarmband under namnet Cilla K.
Men nu har jag kontakt med en butik som
ska fungera som återförsäljare åt mig. Det
här projektet har gett mig en plattform att

D e lta g ar e i s o mmar l o vs e n tr e pr e n ö r ™ 2 0 1 1
Cassandra Jansson & Jonathan Kvistblom Alltjänst
2011, Cecilia Kangasniemi Cilla K, Ellen Björheden Ellens Städ & Fönsterputs, Rebecka Dahlqvist & Emma
Gustafsson Happyday, Oscar Hansson, Andreas Severin
& Alexander Andersson Westring IT Sommarsupport,
Jennifer Borg JB Foto, Lovisa Læstadius & Nora
Poormortezavy Klockren Hjälpservice, Christoffer
Andersson & Oskar Larsson Könisch Clothing, Linnea
Petersson LP Bildbyrå, Erik Larsson & Oskar Morelius
OE’s Sommarservice, Anna-Maria Eriksson & Jonna
Hevosmaa Sign Up!, Carolina Låås Speciella Sommarkalas, Erik Ellborg Hansson Ung Bemanning

stå på och verktyg för hur jag ska gå vidare,
fortsätter Cilla.
Samarbete ger bättre resultat
Projektledare Marcus Lind från Stiftelsen Teknikdalen ser att ungdomarna utvecklats under sommaren, både som entreprenörer men
också som människor.
– När vi sågs första gången i juni var de
flesta i gruppen tillbakadragna och försiktiga
men nu sprudlar de av energi och peppar
verkligen varandra. De verkar ha förstått att
alla tjänar på att stötta och uppmuntra varandra. Flera säger att de har vuxit som personer
och verkligen börjat tro på sig själva och sina
idéer genom projektet; det är riktigt häftigt,
menar Marcus Lind.
Kommunen stöttar unga entreprenörer
Falu kommuns arbetslivsenhet och näringslivsenhet har också stöttat projektet som ett
komplement till de sommarjobb som kommunen utannonserar.
– Vi ser en drivkraft i att vara entreprenör
och våga skapa sitt eget jobb, säger Maria
Jonsson, chef för arbetsmarknadsenheten.
– Det fattas egna företagare i samhället
och nya behövs. Ungdomar med nya idéer
vill vi uppmärksamma. Förhoppningen är att
detta ska kunna komma att tredubblas så att
60 nya Sommarlovsentreprenörer finns på banan nästa sommar, menar Maria Jonsson. 

G ä v le d a l a d e si gn l ab
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företagande & design

Design kan innebära nya eller förändrade
produkter men också att höja intrycket
eller upplevelsen. GävleDala Designlab är
en satsning inom Stiftelsen Teknikdalen.
Vi hjälper företag och organisationer att
utvecklas med hjälp av industridesign.
www.gavledaladesignlab.se

text ann-louise larsson

Industridesign gör skillnad
Under ett par intensiva månader i sommar har sex designstudenter arbetat i projektet Sommardesignkontoret GävleDala.
Uppdragen har kommit från både företag och organisationer
i Dalarna och Gävleborg.
Ett av projekten handlade om att titta på

nya skräddarsydda kökslösningar för företaget Alftaköket.
– Ja, varför kan man inte fälla ut köksluckan nedåt och använda som avlastningsbord?,
menar Jesper Målsten som studerar industridesign vid Umeå Universitet. Vi har vridit och
vänt på konventionella kökslösningar och hittat nya möjligheter som vi hoppas ska passa företaget.
”En kreativ
– Det här har verkligen
injektion till
varit ett kul projekt med nya
företagen.”
kontakter både personligt och
företagsmässigt. Jag kommer
att ta med mig många erfarenheter nu när jag
ska flytta till Spanien och jobba med design
av bilar, säger Jan Christian Osnes, industridesigner från Oslo och senast studerat Fordons- och Transportdesign i Umeå.
Falu kommun ville ha idéer runt en ny entré
in i staden längs med riksväg 80 på området
Myran. Studenterna hade här gjort grundlig
research och lyft fram flera av Faluns profiler som gruva, idrott och friluftsliv. Idén som
presenterades var en höjd, som en kontrast
till Falu gruva. Längs höjden går trappor och
klätterväggar upp till toppen där det finns en
utsiktsplats.

Ytterligare fem inspirerande uppdrag presenterades vid avslutningen i Teknikparken i
Gävle.
Design gör skillnad
Stiftelsen Teknikdalen är projektägare för Sommardesignkontoret Gävle-Dala, i samarbete
med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID).
– Det vi vill visa med projektet är att det
med hjälp av industridesign går att ge en
kreativ injektion till företagen. En injektion
som både kan göra nytta, utveckla företaget och ge mer klirr i företagskassan. Många
gånger fortsätter man i samma hjulspår och
har svårt att se nya möjligheter, menar Mattias Tejne och Maria Lavonius vid GävleDala
Designlab. 

TEXT AGNETA BARLE

Noshjulet
har släppt
Det är mycket på gång för trafiksäkerhetsföretaget Safe X System Scandinavia i Borlänge,
som började sin resa i Företagsinkubatorn för
sex år sedan. Man har breddat sitt utbud, bytt
namn, skaffat sig samarbetspartners och vuxit,
inte minst på industrisidan. Där fanns ett uppdämt behov av aktiva varningsskyltar.
När två personer av
samma skrot och korn slår
sina huvuden ihop händer
det saker. Det gjorde det
när Lars Söderström och
Christer Isacsson utvecklade idén med blinkande
varningsljus. De startade
Safe Xrossing och fick tips
från Almi att kontakta Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator. Här
fick man hjälp att finansiera utvecklingsarbetet och numera är de ett
av inkubatorns alumniföretag.
Idag ligger företaget vid Skräddarbackens byväg och här sker allt
monteringsarbete. Systemens detaljer produceras i Dalarna men
vissa komponenter köps in från Kina.
– Idag är vi tre heltidsanställda, men vi håller på att få för mycket
att göra. Vi måste anställa, säger Christer, som gärna skulle vilja
trappa ner helt.

Synliggör farorna
Safe X System jobbar främst med hela systemlösningar. Det är tack
vare detta som man kommit in på säkerhetssystem för industrin.
– Vi gör ett varningssystem för räls inne på SSAB som är intressant, säger Mats. Ingen mänsklig faktor är inblandad. Uppe i Luleå
har Arbetarskyddsstyrelsen gett vårt system 10 poäng av 10 möjliga.

Sommardesig
ners 2011 Jesp
er Målsten, Ha
Maja Loiske, So
nna Sandström
uzan Yousseuf
,
, Jan Christian
Osnes, Annie
Granath.

System som räddar liv
Ett nytt projekt är Busshållplatssystemet som man driver tillsammans med Region Dalarna, Skyltfonden och Gagnef, Falun, Borlänge, Säter och Ludvika kommuner.
– Vi gör ett storskaligt test på 16 hållplatser med bra resultat,
säger Christer. Våra skyltar varnar bilisterna när bussen kommer för
att släppa på och av passagerare. Systemet tar bort olyckorna runt
hållplatsen. Ett annat system kallas Train warner som går på signalsystemet på järnvägen och varnar bilisterna för ankommande tåg.
Safe X System har mycket på gång och man ser framtiden an med
tillförsikt. På frågan om hur de tycker att det går svarar Christer:
– Det har inte lyft helt, men noshjulet har definitivt släppt! 

vad hände sedan
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Handplockat
Inkubatorförtaget Spintso
skördar framgångar
Under 2011 har Spintso, med sina smarta
mobila verktyg för idrottsdomare, utvecklat företaget.
– Vi har bl a släppt vår nya mjukvara
2.0 för bättre funktionalitet med snabbmeny, berättar VD Peter Evertsson. Tidigt
i år tecknade vi också ett nytt treårigt
samarbetsavtal med Svenska Fotbollsförbundet, vilket visar att de fortsatt tror på
oss. Riktigt kul är det också att vi fått avtal
med bl a Deutscher Fussball Bund och vi
börjar sälja i Tyskland. Dessutom kommer
vi också att börja sälja domarutrustning i
Australien, Ryssland och Rumänien. Även
USA m fl länder står på tur, så framtiden
ser ljus ut, menar Evertsson. 

Hallå där Åsa
Magnusson!
Åsa Magnusson, uppfinnare av den uppblåsbara
livbojen QuickSave Resque.
Hur gick det på Island och tävlingen?
– Tack, det gick jättebra. Jag lyckades
övertyga juryn och blev utsedd till Europas kvinnliga innovatör. Jag tävlade tillsammans med drygt 50 andra europeiska
kvinnor. Att få min livboj bedömd i ett
internationellt sammanhang och få knyta
nya bekantskaper med andra innovatörer
har varit mycket stimulerande och det ger
en kraft att köra vidare, fortsätter Åsa
Magnusson.
Åsa Magnusson har bland annat utvecklat sitt flythjälpmedel genom Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator. Där
har hon gått igenom både Business Start,
Business Lab och Business Accelerator.
Hon har också fått hjälp av affärscoacher
och finansiering genom DalaSådd. 

Returadress:
Stiftelsen Teknikdalen
Box 760
781 27 Borlänge

HUR
STOR
KAN
DU BLI?
På Företagsinkubatorn vet vi att det krävs mer än en bra affärsidé för
att få genomslag. Har du också viljan, kraften och kan tänka stort, har du
antagligen också potentialen. Vi och våra affärscoacher är redo. Är du?
Ansök på www.foretagsinkubator.se.

Samarbetspartners: ALMI Företagspartner Dalarna, Appelli Advokater,
Borlänge kommun, Brann, Dalarnas Försäkringsbolag, Falu kommun,
Högskolan Dalarna, Innovationsbron, L-O Lundquist Patentbyrå, PwC,
Region Dalarna, SEB, Sylwan & Fenger-Krog, Swedbank, Triple Steelix

Katarina Fredriksson
Superior Metals – ett
inkubatorföretag inom
materialvetenskap.

