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Mål för projektet
Målet med Vinnova projektet är att ta fram en verksamhetsmodell och beskrivning av hur olika verksamheter kan integreras med en
Designstuga.

Svensk projektsammanfattning
Att lära är kul och skapar motivation och drivkraft om man får göra det man är intresserad av. Vi vill ta fram en kultur och innovationsmiljö
där lärande och görande står i fokus. Learning by doing eller mer akademiskt sk Entreprenöriellt lärande.

För att göra det möjligt har vi tagit fram en plats som vi kallar Designstuga där vi vill erbjuda en plats för experimenterande och lärande med
en ambition att utveckla miljövänliga och energisnåla produkter.

Varför är design relevant? Från att design tidigare främst förknippats med formgivning och produkter, ses området allt mer som en central
förmåga i olika slags innovations- och utvecklingsprocesser. Designprocessens förmåga att samla och involvera aktörer, tillsammans
formulera behov och utforska möjliga lösningar samt att småskaligt testa och vidareutveckla är några anledningar till varför.

Vi vill förbereda arbetsplatser och personal för att motivera och skapa framtidstro bland ungdomar och andra grupper som inte har tillgång
till den normala arbetsmarknaden genom att visa och skapa nya jobb anpassade till en digital tidsålder och ett digitalt hantverk. Enligt Lars
Meding på Malmö Högskola sker 10% i form av formellt lärande, 20 % i form av coaching och mentorskap, och slutligen 70% på
arbetsplatser.
Vår plattform är anpassad för att hantera techne och integrera den sk tysta kunskapen och synliggöra den på ett sätt som gör det enkelt för
brukaren. Bl.a genom att använda sk bildbaserade lathundar. Genom att tillsammans med arbetsgivare ta fram dessa lathundar skapas
bättre förutsättningar för att ta emot personal samtidigt som man tar tillvara den sk tysta kunskapen och gör den tillgänglig på ett effektivare
och modernt sätt.

Jidoka Innovation AB
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Mål för projektet *
I denna ruta beskriver ni mål för detta projekt, samt effektmål (dvs. vad ni vill uppnå på lång sikt). Använd gärna SMARTa mål:
Specifika, Mätbara, Accepterade (= erkänt betydelsefulla), Realistiska och Tidsatta.
Målet med Vinnova projektet är att ta fram en verksamhetsmodell och beskrivning av hur olika verksamheter kan integreras med en
Designstuga.

Intresseväckande beskrivning *
Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA om projektets förträfflighet och (2) som
VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation
Vår idé och vision är att komma tillrätta med utanförskap och arbetslöshet samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling
genom att stimulera till grön energi och framtagande av miljömedvetna lösningar baserat på ny teknik.

Beskrivningen ska täcka in delkriterierna som nämns i utlysningstexten under kriteriet ?Potential?.

8a. Samhällsutmaning/socialt behov *
Beskriv den specifika samhällsutmaning som ni vill lösa eller det specifika sociala behov som ni vill fylla. Om det är möjligt att
kvantifiera utmaningen, gör det.
Klimatfrågan är kopplad till många av vår tids stora fördelningssfrågor. Enligt klimatforskning har vi 15-20 år på oss att förändra vår
energihushållning för att nå de klimatmål som är nödvändiga.

Ökade tal vad gäller utanförskap och arbetslöshet får stora konsekvenser för den enskilda individen men också för samhället i stort. Detta
kan på sikt leda till långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa, försämrad ekonomi i form av ökade samhällskostnader och lägre tillväxt.
Ungdomsarbetslösheten är speciellt oroväckande då vi sett en ökning av andelen arbetslösa ungdomar under flera år.

8b. Idé *
Beskriv er idé och hur den svarar till samhällsutmaningen/sociala behovet. Förklara idéns syfte, angreppsätt, angelägenhetsgrad, och
vem/vilka som gynnas av att en ny lösning kommer fram.

Specifika frågor för denna utlysning
Om ansökan

Potential
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Vi vill bidra till att lösa samhällsutmaningen ungdomsarbetslöshet och utanförskap genom att arbete med omställning till en grön
ekonomi. Genom en Designstuga skapa en kultur och ett innovationsklimat som gör det möjligt att lära på nya sätt och bidra till
meningsfull och meriterande sysselsättning som på sikt ska generera arbetstillfällen i den gröna ekonomin för de som står utanför
arbetsmarknaden. På så vis tar vi oss an två stora samhällsutmaningar genom att knyta dessa samman.

Design är att göra saker med en avsikt och designtänkande är en förutsättning för att lösa komplexa problem och skapa förutsättningar för
systemförändringar.

Vår verksamhetsidé syftar till att lösa redovisade samhällsproblem avseende utanförskap och arbetslöshet genom utbildning och
entreprenöriellt lärande kopplat till miljömedvetenhet, ny teknik och omställning till grön ekonomi. Verksamhetens innovationsklimat
präglas av nyfikenhet och experimentlust utifrån ett problem- och lösningsorienterat förhållningssätt som appliceras på verkligheten. 

Platsen för detta är Designstugan. Det är så långt ifrån en passiv traditionell uppsamlingsplats för arbetslösa som man kan komma. Här
är fokus på kreativitet och utveckling i en kultur som präglas av innovation och lärande. Det handlar om att tillhandahålla meriterande
och meningsfull sysselsättning där individen ges möjlighet att utveckla idéer och innovationer baserad på ny teknik och design. Detta görs
bl.a. möjligt genom att säkerställa ett inflöde av idéer från olika samarbetspartner och företag. 

Genom att skapa en plats mellan skola och företag underlättas samspelet mellan skola/näringsliv som ger skolor bättre förutsättningar att
förstå näringslivets behov och ger företagen en möjlighet att vara delaktiga och få insikt i designprocessen.

Genom att arbeta med ledarskap och förebilder skapas tillit och trovärdighet till ny teknik och nya arbetssätt. Designstuga innehåller även
xProjekt en projektplats där man kan starta projekt tillsammans med andra för att dela erfarenheter och kunskap på ett enkelt sätt i en
digital miljö. 

På sikt ska även skolor kunna ta del av workshops och prova-på-dagar. Tack vare den digitala plattformen erbjuds rik tillgång på
kvalitativt lärmaterial blandat med experiment. 

Kostnadsbesparingen för samhället är oerhört stor för varje person som kan erbjudas sysselsättning och tas ur arbetslöshet och i värsta
fall permanent sådan. Om inte liknande insatser likt dessa förslås för att bekämpa ungdomsarbetslösheten kan detta på sikt resultera i
ökat antal personliga tragedier, långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende, ökade samhällskostnader
och förlorade intäkter för stat och kommun. Baksidorna är många. Mycket talar därför att en satsning på Designstugan är
samhällsekonomiskt försvarbart. Alternativkostnaden är mycket högre. Samtliga parter i samhället gynnas av en sådan lösning vare sig
det är en enskilde medborgare, som ges möjlighet till arbete eller den enskilde skattebetalaren i kommunen. Detta får positiv påverkan på
såväl regional som nationell utveckling. Projektet är dessutom skalbart. Det är av stor nationell angelägenhet man tar itu med dessa
problem och det måste ske på kommunal och regional nivå. Det handlar om att tillfredställa både privat och offentlig sektor. Samarbete
måste ske mellan dessa sektorer. Och Designstugan är en lösning.
 

8c. Omvärldsanalys *
Beskriv behov, trender, forskning som ligger bakom projektförslaget och varför nya lösningar behövs. Redogör för projektets
samhällsbetydelse om det lyckas. På vilket sätt är idén ny? Hur skiljer sig idén från existerande lösningar (t.ex. om idén har ett
nyhetsvärde internationellt eller om det redan pågår liknande projekt i andra sammanhang)? Beskriv varför och hur er medverkan
spelar roll för att nya lösningar tas fram.
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Som jämförelse lite data angående ungdomsarbetslöshet från Ekonomifakta, Februari 2015. Sverige 22,3 %, Danmark 10,2 % och
Tyskland som har en ungdomsarbetslöshet på 7,2 %

Ett skifte från fossila energislag har redan skett och redan 2025 kommer solenergi att vara fördubblad och stå för den största delen
förnyelsebar energi i världen.Vilket innebär att det kommer att krävas nya lösningar för att hantera den el som produceras. Detta kommer
att ge stora fördelar för bl.a transportsystem men kräver att ny kunskap skapas och sprids och att nya lösningar utvecklas.

För att nå ett klimatmål på 2 eller kanske 4 grader kommer det att krävas stora investeringar i förnyelsebar energi. Efter den sk
finanskrisen har investeringar inom solenergi fallit stort, men för att nå sk klimatmålen måste investeringarna öka och nya produkter och
tjänster utvecklas.

´The shift occurred in 2013, when the world added 143 gigawatts of renewable electricity capacity, compared with 141 gigawatts in new
plants that burn fossil fuels, according to an analysis presented Tuesday at the Bloomberg New Energy Finance annual summit in New
York. The shift will continue to accelerate, and by 2030 more than four times as much renewable capacity will be added´
- Källa Bloomberg Business

Enligt Mötesplats social Innovation Malmö Högskola och deras förstudie Designlabb för social innovation så har ´designpraktikens
förmåga att länka samman kompetenser, involvera användaren, skapa processer för gemensam problemformulering och förmåga att
småskaligt prova olika lösningar tillhör det som ofta lyfts fram som betydande kvaliteter´

Behovsägaren för samhällsnyttan är i slutänden kommunerna som har ett direkt ansvar för sina medborgare. Att se till att arbeten skapas
och att investeringar kommer igång ligger i hos kommunpolitiker och deras organisation. För att komma igång med ett systemskifte som
kan få de effekter vi föreslår. Naturligtvis har näringsliv ett ansvar för att arbeten skapas, men de drivs inte av samhällsnytta. Vi vill därför
få kommuner att bli delaktiga i starta upp aktiviteter lik vår designstuga.
 

Beskrivningen ska täcka in delkriterierna som nämns i utlysningstexten under kriteriet "Aktörer".

9a. Projektdeltagare *
Beskriv vilka som aktivt deltar i projektet inklusive roller och ansvarsområden. Redogör för projektledarens kompetens och drivkrafter
för att klara av projektet. Namnge även andra personer med nyckelfunktioner i projektet och beskriv deras (relevanta) kompetens.
Beskriv eventuella externa resurser som ska användas och inkluderas. 

I denna ruta beskriver ni också projektparter som har bekräftat deltagande (dvs. de organisationer som ni eventuellt har angett under
flik 6). Beskriv projektparternas kompetens, förmåga och engagemang i förhållande till projektmål och genomförande. Om fler än en
projektpart, beskriv även relationen mellan projektparterna (t.ex. om de samarbetat tidigare). Obs! Projektpart är inget krav.

Aktörer
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Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB, Projektledare, produkt och konceptutvecklare
Har drivit projekt som idébärare, projektägare resp projektledare inom Tetra Pak och Jidoka Innovation. Har arbetat med affärsutveckling
och implementering av lösningar i stora organisationer.

Christofer Lundin, Almitas, Design, ingenjör hållbarhet
Har lång och stor erfarenhet inom specifikt temaområde. Har arbetat med pedagogik och lärande 

Håkan Fex, Rekompetens, Koncetputvecklare kompetenskomplettering 
Erfarenhet av utbildningsfrågor kopplade till innovation och entreprenörskap.

Rosa Rydal, Stenkrossen Lund, kontaktperson och verksamhetsledare på Stenkrossen
Arrangeras i samverkan med Stenkrossen

Företag
Jidoka Innovation AB är ett utvecklingsbolag som utvecklar olika typer av digitala tjänster för att förbättra kommunikation med flera
aktörer inblandade, framför allt inom vård-omsorg och service-support. Lars Lindmark har rötter i Flygvapnet och har utbildning i
pedagogik för utbildning av värnpliktiga inom avancerad teknik och har lång erfarenhet av arbete som kräver hög säkerhet och kvalitet. 

Har under många år arbetat tillsammans med Tetra Pak för att utveckla en plattform för att digitalt utbyta kunskap och information mellan
Tetra Pak och kund och för att ge support och kunskap på distans. Vilken även implementerats worldwide inom Teknisk Service
organisation. 

Har även varit handledare för ett stort antal examensarbeten inom områden som Technology Management, Interaction Design och Digital
kunskaps och informationshantering 

Almitas / Oolgi Design
Arbetar inom många områden och kan erbjuda: problemlösningar, analyser och automatisering inom t ex administration, verkstad,
livsmedel och fastighet oavsett typ av utrustning, det kan gälla allt från reläer, PLC och DUC, till övervakning och styrning över internet.

Energioptimering inom fastighet, industri och lantbruk

Design med respekten till naturen, energi och hållbarhet. Gör att vi ska betrakta det vi gör även från andra utgångspunkter än vad som
först faller oss in, att tänka efter och inte göra bara för att vi kan.

Stor erfarenhet av att konstruera styr- och reglersystem för olika industriella processer för tex transport och lagring av gods samt dosering.
Har även stor erfarenhet av att dimensionera motordrifter och annan kraftelektronik.

Kan se paralleller med andra applikationsområden och på så vis snabbt finna lösningar. Optimerar efter givna förutsättningar. Ser snabbt
regelbundenhet och fel i komplexa system.

Rekompetens
drivs av Håkan Fex. Företaget arbetar med kompetenskomplettering i syfte att brygga gapet mellan teori och praktik. Bakgrund
civilekonom från Lunds universitet. Håkan har tidigare varit verksam inom innovationssystemet och studerat Lunds IS och
inkubatorverksamheten på Ideon Innovation. I samband med detta gjordes också en studie av Chalmers entreprenörskola i Göteborg.
Senaste uppdraget inom Lunds innovationssystem var att ta fram ett förslag på en entreprenörsakademi vid Lunds universitet lokaliserad
till LTH. Uppdraget gjordes för Lars Bengtsson professor i industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola.

Stenkrossen
´Stenkrossen på Kastanjegatan 13 i Lund är ett möjligheternas hus, som består av 1837 kvm kreativitet. Vi är en kontaktyta för projekt och
evenemang inom kultur, innovation och hållbarhet och här finns projektkontor, workshopytor, teaterscener, replokaler, caféverksamhet,
en öppen verkstad och en innergård med stadsodling, street art och utescen. Många olika aktörer inom konst och samhällelig utveckling
ryms inom våra väggar och vi uppmuntrar ett generations- och gränsöverskridande tänkande, fokuserat på återbruk, upcykling samt
ekologisk och social hållbarhet. Under våren 2015 erbjuder vi workshops i stadsodling, solcellsbygge, lera och betong, Gameboymusik,
feministisk serieteckning, upcykling av kläder, sceniskt uttryck, animering och Virtual Reality-teknik (Oculus Rift och Unity)´.

9b. Övriga aktörer som ni planerar att involvera under finansieringsperioden *
I denna ruta beskriver ni så konkret som möjligt hur projektet ska förankras under projektperioden för att er idé ska utvecklas, spridas
och komma till användning, samt bli en hållbar lösning. Om ni t.ex. inte vet vilken aktör ni ska kontakta bör ni åtminstone kunna

Diarienummer: 2015-02882
Jidoka Innovation AB (556698-9645), Lars Lindmark

xProjekt - Designstuga för ungdomar



beskriva behovet och vilken kategori av organisation som ska engageras för en hållbar lösning. Försök att särskilja på vilka som är
tänkta som projektparter respektive övriga aktörer (t.ex. referensgrupper).
Kontakt kommer att tas med aktuella och potentiellt intressanta aktörer (tjänstemän, kommunpolitiker, arbetsförmedling, skolor,
universitet, forskare, migrationsverk, företag, tekniska konsulter, uppfinnare, idégivare, innovatörer och entreprenörer, NGO´s och andra
institutioner) för att undersöka vilka förutsättningar som finns för samarbete och projektsamverkan. Det är viktigt att projektets operativa
verksamhet och tillvägagångssätt förankras inom olika sektorer (kommuner bl.a.) för ett lyckat resultat och för att nå tilltänkt målgrupp.
Vilja till samarbete och acceptans måste säkerställas, vilket vi avser att göra under projekttiden.

Några som hittills har kontakts och visat intresse för konceptet.

Kommuner
Näringslivsansvariga
Sara Cederlund, Burlöv
Henrik Lundblad, Skurup 
Katarina Scott, Lund

Arbetsmarknadsenheten, Burlövs kommun
Monika S Amaral , enhetschef
Göran Nilsson, arbetsledare 

Skolor
Laura Brännström, musik Vårboskolan, Burlöv
Johan Lind teknikansvarig, Burlöv

Polhemskolan, Lund
Spyken, Lund

Miljöteknik? LTH, Lund

Företag
Fredrik Wettermark Composite Design, Arlöv
Jonas Nilstorp, Afriso ema, Arlöv
Magnus Gustavson, Lyma, Arlöv

Anders Rahdevi (Förvaltningschef), Burlövsbostäder

Föreningar
Torgny Wallin, Lådbilsförening, Arlöv
Karl-Erik Grevendahl, Lunds klimatallians
 

 
Beskrivningen ska täcka in delkriterierna som nämns i utlysningstexten under kriteriet ?Genomförbarhet?. 

10a. Projektplan *
Beskriv projektplanen vilket ska inkludera tids- och aktivitetsplan, resurser, och vad projektet ska åstadkomma. Beskriv hur projektet
ska organiseras och ledas. Beskrivningen ska även täcka in projektets status idag och hur långt man förväntas nå under
projektperioden. Redogör för projektets styrkor, svagheter, risker, möjligheter och hur ni kommer att agera på dessa.

Genomförande
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Vid erhållen finansiering (projektpengar) från Vinnova avser vi att iterativt validera och utvärdera vår idé. Arbetsprocessen syftar till testa
idén för att kunna utveckla den vidare. Återkoppling sker kontinuerligt efter gjorda justeringar i syfte att kunna ta fram ett teoretiskt
ramverk i form av en verksamhetsmodell och ett skalbart utbildningskoncept som ska kunna appliceras nationellt inom olika regioner.
Målsättningen därefter är att kunna ta projektet vidare till steg två (realisering av projektets handlingsplan) bl.a. i samarbete med
Vinnova. Vi kommer också titta på en finansierings och affärsmodell, så långt detta är möjligt (beroende på projektets tidiga skede). Vi
avser också att undersöka hur verksamheten kan interagera och samexistera med olika sektorer inom samhället, både inom offentlig och
privat sektor i syfte att generera ökad samhällsnytta. 

Var är vi idag? vi har provat vissa delar vid enstaka tillfällen för att få erfarenhet och se hur det tas emot av olika aktörer och intressenter.

Avsikten med Designstugan är förutom att det är en plats för projekt, att den ska fungera som en hub som kopplar samman olika aktörer.
Därför behöver det byggas upp kontakter med de olika aktörer och intressenter som ska kunna samverka

Planen är att i samverkan med Stenkrossen utveckla och prova konceptet. Vissa delar kan komma att testas i andra kommuner. Vi
förväntar oss att ha ett recept för hur man kan etablera designstugor på flera orter i Sverige.

Förutom att kommersialisera och utveckla gröna affärsidéer är Designstugan att vara en leverantör av kunskap och kompetens.
Verksamheten rymmer uppdragsutbildning gentemot externa parter. Potentiella samarbetspartner är i detta sammanhang
arbetsförmedlingen och migrationsverket. Designstugan utbildar också verksamhetens deltagare (potentiell personal) för att möta
arbetsgivares önskemål. Här tar man en aktiv roll i matchningsprocessen mellan deltagarna och Designstugans samarbetspartner
(företag från privat sektor).

Tidsram
Projektet löper under 2015 kalendertid Juli till November, 5 månader.

Aktiviteter

Knyta sponsorer till Designstuga och utveckla relationer
Knyta företag till Designstuga och utveckla relationer
Knyta Skolor till Designstuga och utveckla relationer
Prova designstugan i samarbete med Stenkrossen och dess aktörer

Övriga resurser 
Lund kommun erbjuder följande på Stenkrossen 2015
* Projektplats inom angiva öppettider
* Dator
* Internet
* Behjälplig personal / know-how
* Tillgång till den utrustning som finns på Stenkrossen i möjligaste mån
 

10b. Ge en kommentar till budgeten *
I denna ruta ska ni motivera och förklara projektets budget och innehållet för de olika kostnadsposterna (t.ex. genomsnittlig
lönekostnad per timma, vad kostnadsposten ?Övrigt? består av).
Projektets kostnader är till största delen lönekostnader som kommer att betalas ut som lön eller konsultarvode. beroende på vilken
projektdeltagare som avses. 

Vinnovas projektbudget går till arbetstid eller konsultarvode beroende på projektpart.
255 000:- a 500:-/h ger 500 timmar totalt vilket ger ca 100h per månad

Personal från Stenkrossen bär sina egna kostnader.

Licens för digital plattform avser en arrangörslicens till Stenkrossen, månadskostnad.

Resekostnader avser resor mellan kommunerna Skurup, Burlöv och Lund och ev till andra platser för studiebesök.

Utrustning avser experimentmaterial som används för att visa och skapa ´prova på´ exempel 

Material avser modellmaterial till att ta fram ett exempel på projektplats xProjekt
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Sammanställning av totala projektkostnader och finansiering

2015 Summa

Total projektkostnad 300 000 300 000

Personalkostnader 95 000 95 000

Utrustning, mark, byggnader 5 000 5 000

Konsultkostnader, licenser m.m 192 500 192 500

Övriga direkta kostnader inkl. resor 7 500 7 500

Indirekta kostnader 0 0

Sökt bidrag 300 000 300 000

Andra finansiärer 0 0

Egen finansiering 0 0

Total finansiering 300 000 300 000

Total stödnivå 100,0 %

Finansiering
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Projektkostnader och finansiering per projektpart
Koordinerande projektpart (Koordinator)
Jidoka Innovation AB (556698-9645)

Projektkostnader 2015 Summa

Personalkostnader 95 000 95 000

Utrustning, mark, byggnader 5 000 5 000

Konsultkostnader, licenser m.m 192 500 192 500

Övriga direkta kostnader inkl. resor 7 500 7 500

Indirekta kostnader 0 0

Summa 300 000 300 000

Sökt bidrag 300 000 300 000

Stödnivå 100,0 %

Andra finansiärer 0 0

Egen finansiering 0 0

1) Egen finansiering är den del av kostnaderna som inte täcks av VINNOVAs bidrag och Andra finansiärer
 

Jidoka Innovation AB

1)
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Total finansiering

Total finansiering 0 0
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Projekttitel på engelska
xProjekt - Design Greenhouse

Engelsk projektsammanfattning
Learning is fun and creates motivation and drive when doing what you´re interested in. We want to develop a culture and innovation
environment in which learning and doing are the focus. Learning by doing, or more academically so-called entrepreneurial learning.

To make it possible we have created a place that we call Design Greenhouse where we want to offer a place for experimentation and learning
with an ambition to develop environmentally friendly and energy efficient products.
Why is design relevant? Design has previous primarily been associated with graphical design and products but the area is increasingly seen
as a central capability in different kinds of innovation and development processes. The Design Process ability to collect and involve
stakeholders together to formulate needs and explore possible solutions and to make small-scale test and continuos improvements are some
reasons why.

We want to prepare workplaces and staff to motivate and create confidence among young people and other groups that do not have access to
the normal labor market by demonstrating and creating jobs adapted to the digital age and a digital crafts. According to Lars Meding at
Malmö University takes 10% in the form of formal education, 20% in the form of coaching and mentoring, and finally 70% in the
workplace.

Our digital platform is designed to handle techne and integrate the so-called tacit knowledge and visualize it in a way that makes it easy for
the user. For eg by using so called image-based reference guides. By working with employers to develop these crib sheets creates better
conditions for receiving personnel while taking advantage of the so-called tacit knowledge and make it available in a more efficient and
modern way.

Klassificering av behovsområde
12 Utbildning (lärande)

Klassificering av forskningsområde
1.5.02 Miljövetenskap (sociala aspekter under 507)

Klassificering av produktområde
85.60 Stödtjänster för utbildningsväsendet

Kontakt med VINNOVA
Anna Edwall

Sekretess
Ja

Obligatoriska bilagor

CV.pdf

Övriga bilagor

Intyg om försumbart stöd.pdf
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Koordinerande projektpart

Organisation Arbetsplats

Jidoka Innovation AB Jidoka Innovation AB

Organisationsnr 556698-9645

Adress Norra Vallgatan 20

211 25 Malmö

Adress Norra Vallgatan 20

211 25 Malmö

Webbplats www.jidoka.se Webbplats www.jidoka.se

Telefon 0735-31 9171 Telefon 0735-31 91 71

Kommun Malmö Kommun Malmö

Land Sverige Land Sverige

Firmatecknare/prefekt

Person Arbetsplats

Lars Lindmark Jidoka Innovation AB

E-post lars.lindmark@jidoka.se Organisationsnr 556698-9645

Telefon 0735-31 91 71 Arbetsplats Jidoka Innovation AB

Mobil 0735-31 91 71 Adress Norra Vallgatan 20

211 25 MalmöKön Man

Födelseår 1960 Telefon 0735-31 91 71

Kommun Malmö

Land Sverige

Projektledare

Person Arbetsplats

Lars Lindmark Jidoka Innovation AB

E-post lars.lindmark@jidoka.se Organisationsnr 556698-9645

Telefon 0735-31 91 71 Arbetsplats Jidoka Innovation AB

Mobil 0735-31 91 71 Adress Norra Vallgatan 20

211 25 MalmöKön Man

Födelseår 1960 Telefon 0735-31 91 71

Kommun Malmö

Land Sverige

Insänt av

Insänt av

Datum, tid 2015-04-21 13:20

Namn Lars Lindmark

E-postadress lars.lindmark@jidoka.se

Universitet/Högskola/

Institut/Företag etc

Jidoka Innovation AB

Diarienummer: 2015-02882
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Lars Lindmark 

Björkvägen 3,  
23251 Åkarp  

+46 735-31 91 71 lars.lindmark@gmail.com  

ANSTÄLLNINGAR 

VD, konsult och Produktarkitekt  

Jidoka Innovation AB, 2006 — Pågående  
Egen produktutveckling av digitala tjänster och informationskanaler. 
Konsultarbete inom affärsutveckling, kvalitetssäkring och support av 
digital tjänster baserat på Internet infrastruktur. Även tjänsteleverantör.  

Utvecklingsingejör, forskning och utveckling 

Tetra Pak Research & Development AB, 1998 — 2006 
Gränsöverskridande FoU för att ge teknisk personal bättre beslutstöd för 
att optimera och förbättra tillförlitlighet av produktionslinjer och maskiner 
hos kunder. Utveckling av en internet baserad tjänsteinfrastruktur. 

Project Engineer Automation 

Tetra Pak Plant Engineering AB, 1994 — 1996 
Vidareutveckling av HMI system för drift och övervakning av 
produktionsanläggningar. Ansvarig för hela processen från inköp till 
konfigurering till installation och drifttagning hos kund. 

Service Ingenjör 

Tetra Pak International AB, 1990 — 1993 
Åter till servicepoolen, men bl.a utlånad till utvecklingsbolag som specialist 
att utveckla grafisk system för produktionsplanering och datainsamling.  
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System Specialist 

Tetra Pak Schweiz AG, 1988 — 1990 
Utlandsstationering i Schweiz vid en av Tetra Pak's kunder ansvarig för 
drifttagning och finjustering av produktionsanläggning, framför allt styr och 
regler system. Samt utbildning av tekniskpersonal  

Service Ingenjör 

Tetra Pak International AB, 1985 — 1988 
Ingick i en servicepool av ingenjörer som arbetade uteslutande utanför 
Sveriges gränser med framförallt, service underhåll installation och 
utbildning.  

Flygtekniker / Lastmästare 

Flygvapnet, 1982 — 1985 
Flygtekniker service underhåll med påbyggnad som lastmästare som 
flygande personal. 

U T B I L D N I N G A R

Flygvapnets tekniska skola 

Teknik och teknisk industri, 1980 — 1983  
Flygtekniker utbildning inkl ledarskapsdel och typkurs på Transportflygplan 
Tp 84. Inklusive påbyggnadsutbildning till Lastmästare 

Dragonskolan Umeå 

Teknik och teknisk industri, 1976 — 1979 
2 årig Maskinteknisk med obligatorisk praktik mellan år 1 och 2  
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ÖVRIGA MERITER
Ordförande 

Ekonomisk förening Malmö Arena vid St Gertrud, 2010 — 2010 Malmö 
Arena ekonomisk förening 

Medlem i styrelse 

Ekonomisk förening Malmö Arena vid St Gertrud, 2008 — 2010 
Ekonomisk förening Malmö Arena, ett entreprenörshotell med ca 40 
medlemsföretag för nystart och små företag. 

Idea Management 

Internutbildning directed by Idelaboriatoriet, 2005 — 2005 
Bolagsgemensam utbildning i idégenerering och idéutveckling 

Human Dynamics 

Internutbildning, 2001 — 2001 
Ett verktyg som ger kunskap, förståelse för hur människor fungerar, lär 
och utvecklas 

Projektledarutbildning 

Internutbildning gm Effectus, 1995 — 1995 
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CHRISTOFER LUNDIN  
OOLGI.DESIGN 

PROFIL 
Stor erfarenhet av att konstruera styr- och reglersystem för olika industriella processer 
för tex transport och lagring av gods samt dosering. Har även stor erfarenhet av att 
dimensionera motordrifter och annan kraftelektronik. 

Kan se paralleller med andra applikationsområden och på så vis snabbt finna 
lösningar. Optimerar efter givna förutsättningar. Ser snabbt regelbundenhet och fel i 
komplexa system. 

ERFARENHET 
ALMITAS — 2014 -NUTID 

Energioptimering över WEB i fastigheter. Programmering av WEB-gränssnitt och DUC. 

BOTECH — 2013 
Energioptimering över WEB i fastigheter. Programmering av WEB-gränssnitt och DUC. 

PAMPETT — 2009 -  2013 
Utvecklade tillsammans med Olle Hydbom elektroniken till en trådlös fuktsensor. 

CEKAB — 2008 -  2013 
Automation för livsmedel. Provning och reparation av elektronik, t ex elektroniska 
ballaster för UV-lampor. 

OOLGI-DESIGN —  2008 
Tog fram en ny typ av stol. 

EFFEKTA POWER SYSTEMS — 2001 -  2008 

 Pinan 17, 27492 SKURUP  +46 703000 373  oolgi.design@gmail.com
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Dimensionering, provning, idrifttagning, utveckling samt utbildande inom felsökning 
och reparation av främst UPS. Jag arbetade dessutom som arbetsledare samt med 
service, reparation, intern support och framtagning av manualer för andra produkter, 
smt säljstöd. 

ELPE TEKNIKUTBILDNING — 1995 -  2001 
Utbildade inom främst styr- och reglerteknik med PLC, men även elektronik, mätteknik 
och små inbyggda system. Tog fram kurser och kursmateriel – bland annat simulatorer 
och PCB till små inbyggda system. 
Tillämpade huvudsakligen entreprenöriellt lärande. 

AHLSELL CONTROL DEVELOPMENT — 1987 
Arbetade med LEL-transmitter för oljeriggar. Ex-miljö. 

MICAB — 1983-87 
Konstruktion av mikrodatorbaserat PLC-system. Främst hårdvara, operativsystem och 
subrutintrådad nscFORTH. samt PID-regulatorer. En del av dessa användes som DUC. 

MASKIN AB SIPANO — 1982-84 
Projektering och idrifttagning samt reparation av industritvätterimaskiner. Konstruktion, 
tillverkning och idrifttagning av styrning till transportsystem. Konstruktion och 
reparation av elektronik med mikrodatorer och kraftelektronik för styrning av maskiner. 
Programmering av PLC. Organisation av lagerhantering. Införde växelriktardrift på 
torktumlare. 

LUNDIN & LAGERBLAD HB — 1977-83 
Eget företag inom installation av övervakningskameror, tillverkning av automatikskåp, 
utveckling av PLC, mikrodatorhårdvara och programmering i maskinkod. Under den 
här tiden bestämde jag mig för att specialisera mig på automation. Jag har prioriterat 
detta före examen. 

UTBILDNING 
UNIVERSITET, STAD — UTBILDNING, ÅR 

•  2000 Naval Architecture, YDS Eastport, Maine, USA

•  1987-90 Datateknik, LTH

•  1974-76 + 77-79 Elektroteknik, KTH

•  1971-74 Teknisk linje på gymnasiet, Norra Real, Stockholm.
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ÖVRIGA MERITER 

• ledarskapsutbildning inom föreningsliv och militär

• erfarenhet av att driva eget företag, driva projekt, utbildning, ekonomi, 
administration och design.

• Malmö Uppfinnarförening: 1:a Vice ordförande och Muff-support ansvarig. 
Avgick 2015 för att få mer tid att utveckla en egen verksamhet.

Har dessutom på fritiden bland annat

• Banbrytande studier av dubbelkrökta skals deformationsegenskaper. 

• Tagit fram CAD-stöd för båtdesign.

• Konstruerat och byggt båtar tillsammans med Lynn Munthe.

• Konstruerat och byggt bl a MOSFET audioförstärkare i klass AB och D.

• Konstruerat och byggt microcontrollerstyrda fartreglage till RC-båtar.

• Konstruerar och designar nu LED-belysning. Använder 3D-skrivare för 
detaljer.

• Använder egendesignad SMD-lödmaskin för bl a LED-korten

• Räknat mycket på olika former av energitransformeringar. 

SPRÅK 
•  Svenska - ja!

•  Engelska - bra!

•  Norska – förstår mycket bra och blir förstådd.
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•  Danska – förstår en del och har ganska lätt för att göra mig förstådd.

•  Franska – lite grann.

•  Tyska – förstår en del men pratar inte gärna.

REFERENSER 

Arbetskollegor CEKAB:

•  Lars-Johan Andersson, 0706-272075

•  Tomas Ruzic, 072-3113010

Arbetskollega Pampett:

•  Dragan Bakic, 073-0455852

Arbetskollega med kompetens för att kunna bedöma mitt elektronikkunnande.

•  Olle Hydbom, AutoIDexpert. 0730-803400

PERSONLIGT 

Jag bor i Skurup tillsammans med Ewa Sarlöv som undervisar på Malmö högskola. Ewa är 
också amatörgalopptränare. På fritiden är jag intresserad av umgänge, design och friluftsliv, 
framför allt båtar, skidor och djur.
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Post: VINNOVA, SE-101 58 Stockholm  Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56   
Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, 833 26 Strömsund  Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 

Tel: +46 (0)8 473 3000  Fax: +46 (0)8 473 3005  VINNOVA@VINNOVA.se  www.VINNOVA.se   
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601

Intyg om försumbart stöd /  stöd av mindre 
betydelse / de minimis aid. 

Datum: 2015-04-21 

Projektnamn:……xProjekt Designstuga för ungdomar……………… 

Projektnr / dnr (om det finns): #005………………………………… 

Företagets namn:………Jidoka Innovation AB…….………..……….. 

Företagets organisationsnummer:……………556698-9645…………… 

Offentligt stöd i kronor som nu söks och kommer företaget tillgodo i aktuellt 
projekt: ………300 000:-………………………… 

Tidigare erhållet offentligt stöd (försumbart stöd): 

Beviljande 
myndighet 
eller offentlig 
aktör 

Beviljat 
belopp i 
kronor 

Beslutsdatum Utbetalt 
belopp i 
kronor 

Utbetalnings
datum 
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Information 

Försumbart stöd kan beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EG) 
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. 

Försumbart stöd kan beviljas till både små och stora företag. 

Försumbart stöd får inte beviljas till företag i svårigheter eller till utgifter 
som har samband med exportverksamhet. 

Total stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre 
beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren). 

För företag verksamt inom vägtransportsektorn är taket 100 000 € under tre 
beskattningsår. 

Om ett företag ingår i en koncern gäller stödtaket (200 000 €/100 000 €) hela 
koncernen. 

Som företag räknas varje enhet som oavsett juridisk form bedriver 
ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte, t ex ekonomiska föreningar, 
ideella föreningar, stiftelse och aktiebolag. 

Beloppet avser bruttobelopp, det vill säga, före avdrag för skatt eller annan 
avgift 

Stödet kan ha beviljats i form av kontantbelopp eller i annan form. 

Stöd i annan form uträknas med hjälp av en bruttobidragsekvivalent, till 
exempel ska stöd i form av lån beräknas på grundval av de marknadsräntor 
som gällde när lånet beviljades. 

Om stödtaket (200 000 €/ 100 000 €) överskrids kommer allt stöd att 
återkrävas.


