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UPPDRAG &
ERBJUDANDE
NetPort Science Park,
Sveriges mest attraktiva
innovationsmiljö med
öppna dörrar till
världens nätverk.
VÅR VISION
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NetPort Science Park är en triple helix-organisation
som bidrar till ökat företagande och
entreprenörskap i Karlshamns kommun och
Blekinge, något som leder till hållbar tillväxt,
attraktivitet och positiv samhällsutveckling. Detta
gör vi främst genom utvecklingsprojekt inom våra
tre fokusområden: digitala medier, energi och
intelligenta transportsystem.

Vårt erbjudande är:
En attraktiv innovationsmiljö – såväl fysiskt
som genom tjänster.
Affärsutvecklingsstöd – genom inkubation,
acceleration & klusterverksamhet.
Facilitering och ledning av innovationsprocesser
– genom öppen innovation och främjande av
forskningsnära tester och utveckling.
Att utgöra en neutral nod för samverkan –
genom nätverk, projekt, omvärldsbevakning och
finansiering.

NetPort Science Park blir en allt viktigare aktör för
att göra globalisering, urbanisering och
digitalisering till möjligheter för en region som
Blekinge. Attraktionskraft, kompetensförsörjning,
hållbar tillväxt och digitalisering är områden vilka
pekas ut som utmanande av såväl näringsliv som
samhälle. Den väl förankrade positionen som
NetPort Science Park har byggt upp under många år
ger goda möjligheter att utveckla ett mer
företagsnära och värdeskapande medlemskap och
samtidigt minska projektberoendet genom ökad
basfinansiering.

VÄRDEGRUND

NETPORT SCIENCE PARK | 03

ÖPPENHET - PASSION - RESULTAT
Våra värdeord är grundläggande i byggandet av varumärket NetPort
Science Park och finns med som en bärare i arbetet hos alla medarbetare.
Och det är i den ordning som värdeorden står, som de förverkligas.
Öppenhet har en rad dimensioner. Det står för att vi som personer är
öppna för andra och varandra. För nya tankar och idéer. Vi vet att ingen
medvetet gör fel och det skapar ett tillåtande, bejakande och öppet
klimat.
Vi är också öppna i våra uppdrag. Vi bjuder in till gränsöverskridande
samarbeten, till kreativitet och transparens. Vi agerar jämställt.
Passion. Vi tror på det vi gör. Det vi arbetar med är viktigt och vi vet att vi
kan skapa positiva förändringar och leverera det lilla extra. Vi har en
viktig mission och det märks på oss som människor och oss som
organisation att vi brinner för våra frågor.
Resultat. Vi är en professionell verksamhet som levererar tillväxt och
samhällsutveckling. Våra projekt har inget egenvärde i sig själva. De är
bara vägar för att förverkliga drömmar till verklighet. Att skapa nya
företag, spännande jobb och näring till regionen.
I stort som smått tar vi vår uppgift på allvar och ser till att prestera
konkreta resultat.

ÖPPENHET
PASSION
RESULTAT

FOKUS
OMRÅDEN

NETPORT SCIENCE PARK | 05

Digitala medier
Världen omkring oss genomgår en snabb digitalisering som skapar nya
förutsättningar för hur människor lever och arbetar. Målsättningen med
fokusområdet digitala medier är att öka samhällets nyttoeffekter av
digitaliseringen och samtidigt utveckla affärsnyttan för våra
medlemsföretag, genom att skapa och stimulera möjligheter till nya
kontakter, idéutbyten och affärer. Det handlar även om att ta tillvara på
den kompetens och forskning inom medieteknik som bedrivs på Blekinge
Tekniska Högskola. Det finns dessutom ett stort utbyte med
näringslivet, där vi ser en växande trend av nystartade företag inom
digitala medier.

Energi
NetPort Energikluster är en regional arena för innovation,
kompetensutveckling, nätverkande och omvärldsbevakning inom
hållbara energisystem och digitalisering med både nationella och
internationella samarbetspartners inom privat och offentlig
verksamhet. NetPort Energiklusters verksamhet syftar till att stärka det
nära och öppna samarbetet mellan våra medlemmar, Blekinge Tekniska
Högskola, det offentliga och andra samverkansparter.

Intelligenta transportsystem
Transporter och logistik är vitala delar av näringslivet, och Karlshamn
anlades för de utmärkta förutsättningarna för hamnverksamhet.
Tillsammans med industri-, handels- och transportföretag skapas
synergier där olika aktörer kompletterar varandra. Idag har NetPort
Science Park en nationell roll inom ITS. Målet är att bygga upp ett
internationellt erkänt forsknings- och innovationscentrum till nytta för
befintligt näringsliv och samhälle men även som grogrund för nya
företag som kan ta ITS-tjänster till marknaden.

REGIONALA UTVECKLINGSPROJEKT
Vi har kunnat erbjuda våra medlemmar att delta i flertalet EU-finansierade projekt:
Genom Framtidskompetens i Blekinge har deltagande företag fått hjälp med att bli
bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal. Techtank Advanced Engineering
Alliance är projektägare och NetPort Science Park en samverkanspartner tillsammans
med Blekinge Business Incubator och Blue Science Park.
Projekten CoSkill och CoDev ger stöd till företag som drabbats av Covid-19 på olika
sätt. Projekten startade 2020 och kommer att stödja företag till och med 2022.
CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda för att
arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med
fokus på den digitala omställningen. Deltagande företag betalar med tid och inte
pengar.
CoDev har som syfte att mobilisera olika näringslivsaktörer i Blekinge för att samordna
och utveckla stöd till små och medelstora företag som drabbas av följdverkningarna i
spåren av Coronapandemin. Tjänster och stöd erbjuds inom två insatsområden:
- Insatser för att förhindra nedläggning av företag
- Öka företagens förnyelse och omställningsförmåga

DIGITALA
MEDIER
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Nedslag inom fokusområdet Digitala medier
under 2020:

BREDARE INNEHÅLL I DIGITAL MEDIA
Under 2020 har vi inom området digitala medier stärkt relationer och genomfört aktiviteter tillsammans
med olika nyckelaktörer inom innovationsfrämjande systemet. Bland annat har vi:
Blivit medlemmar i creARTive som är en nationell intresseorganisation som organiserar
multidisciplinära inkubatorer för konst och kreativa näringar i Sverige. Genom vårt medlemsakp får vi
nya möjligheter att stödja företag inom Kreativa och Kulturella näringar.
Utvecklat NetPort Science Park inom Social Innovation och ökat förmågan att stödja sociala- och
samhällsentreprenörer. Vi har genomfört den digitala samtalsserien RE-ACT med focus på re-skilling
under och efter Covid-19 pandemin, detta är ett samarbete mellan Mötesplats Social Innovation,
NetPort Science Park och Region Blekinge. Vi var även med och genomförde det första Social Business
Board i Blekinge.
Genom NetPorts E-handelskluster erbjudit en mötesplats med fokus på erfarenhetsdelning mellan ehandlare som även identifierar gemensamma utvecklingsbehov.
Stärkt innovationsförmågan och företagandet inom film, ljud och medieteknik. Tillsammans med BTH
och Centrumbiografen har vi skapat ett koncept i kommande biosalonger på NetPort Science Park som
möjliggör kommersiella postproduktioner av film, medietekniska utbildningar och forskning. Detta blir
ett unikt resurs- och kompetenscentrum runt Östersjön.

STARKARE EDTECH POSITION
Det är en fortsatt positiv utveckling inom området Edtech där NetPort Science Park växer sig starkare och
starkare. Är det något område som hamnat i fokus under Covid -19 så är det just Edtech. Vi har bland annat
jobbat med EdTest där nya edtechlösningar testas av lärare och deras elever som en del av
undervisningen. Medverkande företag får feedback för vidare utveckling och skolan stärker sin digitala
innovationsförmåga. Metoden har utvecklats av oss under tre år och vi är nu en del av Swedish Edtest och
skalar metoden nationellt, vilket ger ett bättre stöd till företagen och ett bredare urval för lärare.
Den årliga konferensen DIGIT Digital Inspiration för Skola och Förskola som är en mötesplats för skolor,
edtech-företag och forskare kunde inte genomföras fysiskt 2020. Som ett komplement har DIGIT online
skapats med regelbundna seminarium, beställningsbara kostnadsfria föreläsningar och en playtjänst.

ENERGI
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NETPORT ENERGIKLUSTER
Inom NetPort Energikluster har vi skapat en ny referensgrupp med representanter från näringsliv,
akademi och offentlig sektor (både region och kommun), som ska hjälpa till att driva verksamheten
framåt inom de områden som är intressanta för medlemmarna.
På strategisk nivå har vi påbörjat arbetet med att skriva en avsiktsförklaring med Energimyndigheten
för att bli en av deras strateginoder. I strateginoden samverkar vi med flera organisationer i Blekinge
inom områdena Intelligent Fjärrvärme, Hållbara Transporter och Industriell Symbios.
Utöver olika tematiska workshops har vi även arbetat med support till enskilda företag för att hitta
finansiering till innovationsprojekt inom energieffektivisering och kunskapshöjande insatser där
samverkan med både akademi och företag är en viktig del.
För åttonde året i rad arrangerade Euroheat & Power, den europeiska branschorganisationen inom
fjärrvärme- och kyla, sin sommarskola som på grund av Covid-19 blev digital istället för på plats i
Karlshamn. Det var 25 deltagare från hela Europa och svenska medarrangörerna var NetPort Science
Park, NODA Intelligent Systems, Högskolan i Halmstad och Danfoss. Sponsorer var Karlshamn Energi
och AAK.
År 2021 arbetar vi för att sommarskolan ska kunna hållas på plats i Karlshamn.

NY KLUSTERLEDARUTBILDNING
Vi har startat upp Östersjöområdets första klusterledarutbildning och tar fram en 1-årig prototyp. Baltic
Sea Region Cluster Manager Education har 24 deltagare från alla åtta Östersjöländerna – Danmark,
Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige.
Att leda ett kluster kräver en uppsättning färdigheter, allt från att kunna skapa samverkan och
strategier till att arbeta med internationalisering. Syftet med detta projekt är att definiera yrkesrollen
för Cluster Managers och därmed förbättra ledarskapet inom kluster i Östersjöområdet.
Utbildningen, som var planerad att genomföras i 4 moduler i 4 olika länder (Sverige, Finland, Litauen och
Tyskland) genomförs nu helt digitalt.

INTELLIGENTA
TRANSPORTSYSTEM
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ELVÄGAR
Inom området intelligenta transportsystem har vi främst fortsatt arbetet med
Genomförbarhetsstudien för elväg E22 (GFS). Projektet arbetar inom flertalet områden såsom
intressent-, marknads-, och trafikeringsanalys där vi analyserat intressenternas behov och
möjligheter till att nyttja elvägar. I arbetspaketet Riskanalys har vi analyserat risker för
intressenter och vem som är villig att stå för dessa. Vi har även arbetat med att analysera
betalningsvilja, de legala aspekterna på elvägar, skattskyldighet, etc. Mycket av arbetet har skett
genom intervjuer med intressenter. Projektet är en viktig testbädd som finansieras av
Tillväxtverket, koordineras av NetPort Science Park och genomförs tillsammans med RISE,
Blekinge Tekniska Högskola, Ernst & Young samt Örebro Universitet. Vi har även analyserat
flertalet intressenters nuvarande/framtida flöden för att följa upp hur dessa påverkas av
sydostlänken.
Blekinge Tekniska Högskola kommer från och med 2021 att starta ett program med koppling till
visualisering som har en stor framtida potential och det planeras även för ett helt nytt område
kallat ”Industri +”. Detta är ett tvåårigt program som till viss del är designat för industriföretagen i
Blekinge, programmet kan startas tidigast hösten 2022. NetPort Science Park har varit delaktig i
att ta fram underlag till båda dessa program.

INTÄKTSBASEN
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Vår påverkan på Intäktsbasen
Intäktsbasen är de verksamheter som drar in intäkter från
omvärlden till Blekinge. Omvärlden kan vara Skåne eller
Småland, poängen är att företag säljer sina tjänster utanför
länet. Ett nytt jobb i intäktsbasen leder till att fler personer kan
leva och verka i Blekinge, likaså ger ett arbetstillfälle i
intäktsbasen två andra arbetstillfällen. Tillverkningsindustrin
utgör 57 procent av intäktsbasen, privat tjänstesektor 24
procent och statlig sektor 19 procent.
Intäktsbasen i Blekinge minskar, allt färre arbetar med att
producera varor och tjänster som säljs eller finansieras
utanför Blekinge. Detta är en trend som behöver vändas. När
det som idag är NetPort Science Park startades 2001 fanns det
680 arbetstillfällen i tjänstesektorn vilka ingick i intäktsbasen,
vid senaste mätningen 2019-12-31 fanns det 1780
arbetstillfällen, alltså en ökning med 1100 arbetstillfällen vilket
i sin tur genererar ytterligare 2200 arbetstillfällen.
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Förädlingsvärdet

Beräkning
Vi har frågat ett antal personer ”hur värderar man en science
park”? Efter flera samtal och funderingar fick vi förslaget att man
borde kunna värdera en science park på liknande sätt som en
fastighet. Räntan på avkastningen efter avdrag av kapital.
Vårt ”nettokapital” är värdet på det antal invånare som finns i
kommunen som en följd av utvecklingen av NetPort Science Park.
Värdet den 31/12 2020 är 631 Mkr. Till det värdet kan man sedan
addera byggnadsvärde, värdet på human & strukturkapital, samt
nätverks/ samverkansvärde.

MEDLEMMAR
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7 NYA MEDLEMMAR
Under 2020 välkomnade vi Enckell Konsult AB, Devoteam, Emil Aspman AB, Alexander Frödeberg,
Okatima AB, Coompanion Blekinge, Crossbreed AB och Something We Made som medlemmar i
NetPort Science Park vilket gör att vi nu har 101 medlemmar.
& Vin i Karlshamn AB
AAK AB
Accordance AB
Adacta personalplanering AB
Add Secure Smart Grids AB
AdeccoAdvania AB
Ahlqvist & Co AB
Allaround Tours AB
ALMI Företagspartner AB
Anders Törnqvist arkitektkontor AB
Aspirio Consulting AB
Avalon Innovation AB
Baker Tilly Sydost AB
Biolectric Sweden AB
Blekinge Business Incubator AB
Blekinge Tekniska Högskola
Blekinge Vindkraft ek. för.
BWC Consultants AB
Castellet Bruk i Blekinge AB
Cenceo ABCGI AB
Cimon Enterprise AB
Cinematik
Circom Solutions AB
Coastalbyte AB
Consid AB
Coompanion Blekinge
CORE Process Finance & Treasury AB
Crossbreed AB
Devoteam
DFDS Logistics
DFDS Seaways AB
Didrik Lepistö
EC Konsult AB
Ecobränsle
Emil Aspman AB
Enckell Konsult AB
Energinium

Enkla Elbolaget AB
Eurocon Engineering AB
Experis IT
Filmregion Sydost
FoodTankers Transport AB
Frej Creative
Galio of Sweden AB
GE 99
Globaleducation Sweden AB
Go Happi
Gourmet Grön i Karlshamn AB
Gymnasieskolor i Syd AB
Handelsbanken i Karlshamn AB
Hermods AB
Insipio AB
JustNU Försäljning AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamns Kommun
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsfastigheter
KPMG AB
Kreativum i Blekinge AB
Kubicom AB
L13 Design AB
Länsförsäkringar Blekinge
Lotusmodellen
Mintmedia
Mylith
Nelson Garden AB
NODA Intelligent Systems AB
Nordea Bank AB
Nordlo
Ocean Harvesting Technologies AB
Okatima
OnePartnerGroup Blekinge AB
Paxman

Rabadang AB
Schvung
SeaSharing
SEB AB
Sigma Technology AB
Skolon AB
Södra Cell AB
Softhouse Consulting Sydost AB
Solar Supply Sweden AB
Something We Made
Sparbanken i Karlshamn
Stena Recycling AB
Storegate AB
Svensk TalTeknologi AB
Sweco
Systematiq
Tarsier Studios Malmö AB
TC TECH Sweden AB
Techmedico AB
The station
ToKeep AB
TRR Trygghetsrådet
UniperVegoil EP AB
You Us and Them

2020
I SIFFROR

14
ANSTÄLLDA VID
ÅRSSKIFTET
2020/2021 VARAV
9 KVINNOR OCH
5 MÄN

7
NYA
PROJEKT/UPPDRAG
I EGEN REGI ELLER
I SAMVERKAN

101
MEDLEMMAR

14,9 MSEK
I OMSÄTTNING VARAV:
STÖD FRÅN
KARLSHAMNS KOMMUN
2,8 MSEK
SERVICEAVGIFTER 0,7
MSEK
PROJEKTVERKSAMHET
11,4 MSEK

100 %
ARBETSGLÄDJE

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig!

NetPort Science Park AB
Biblioteksgatan 4
37435 Karlshamn
info@netport.se
www.netport.se

