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TILLSAMMANS HJÄLPER VI 
VÄRMLÄNDSKA  
FÖRETAG ATT STÄLLA OM! 
 

Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och andra regioner 
hårt. Många små och medelstora företag behöver snabbt få akuta och 
direkta rådgivnings- och stödinsatser. Karlstad Innovation Park har därför 
samlat Värmlands tre största näringslivskluster som tillsammans kan 
erbjuda stöd till en bredd av värmländska små och medelstora företag i 
det gemensamma EU-projektet “Ställ om!” 

 

 

Kortsiktigt ska företagens förutsättningar att klara krisen stärkas 
genom att bland annat stötta digital omställning och öka 
kunskapen om hur marknaden påverkats under senare tid.  
 
På längre sikt ska projektet bidra till ett mer hållbart och effektivt 
utnyttjande av resurser, till tjänsteutveckling samt utveckling av 
metoder och modeller som bidrar till ökad konkurrenskraft. 
 
Styrkan ligger i samarbetet mellan de stora företagsklustren och 
Innovation Park. Detta ger mycket goda möjligheter till att 
utveckla metoder, arbetssätt och samarbeten som kan få god 
spridning i regionen, både under och efter projektperioden. 

”Ambitionen är att stötta regionala små och medelstora 
företag som har drabbats av covid-19-krisen att ställa 

om och innovera nya produkter och tjänster” 

 

FÖR VEM? 
Små och medelstora företag i 
Värmland oavsett bransch. 
 

VAD? 
Compare, kan ge stöttning 

inom området digital 

omställning. 

Paper Province inom 

tjänsteutveckling riktat mot 

alla sorters företag.  

IUC Stål & Verkstad erbjuder 

stödinsatser för industri och 

industrinära företag. 
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ERBJUDANDEN INOM PROJEKTET 

Stöttning i Alla lägen Affärsutveckling genom tjänster Be Digital 

IUC Stål & Verkstad kan stötta er i 
er verksamhet inom flera områden 
genom att erbjuda insatser med 
konkreta verktyg och coachning av 
erfarna experter. 
Utifrån ert läge och behov kan vi 
titta på vilka 
utvecklingsmöjligheter och 
insatser som kan genomföras, till 
exempel: 

 Att leda i kris 
 Webbaserade utbildningar 
 Produktionsutveckling 
 Nya intäktsströmmar 

Paper Province erbjuder företag 
möjligheten att ansöka om 
affärscoachning för ökad 
konkurrenskraft och 
intjäningsförmåga genom  
ett utökat kunderbjudande.  Fokus 
ligger på utveckling av 
affärslogiken för att vara bättre 
rustad att göra affärer i framtiden. 
Paper Province kan även erbjuda 
företag en fördjupad 
företagsanalys i en 
utvecklingsplattform med fokus på 
kunddrivna 
tjänsteutvecklingsprocesser. 
 

Compare erbjuder ditt företag 
hjälp av experter inom 
digitalisering för att komma igång 
med er digitala omställning. Syftet 
är att stärka konkurrenskraften 
hos värmländska företag i en allt 
mer digital tid – nu och för 
framtiden. Erbjudandet innefattar 
bland annat: 

 Digitala verktyg för just din 
verksamhet 

 Effektivisera er digitala 
marknadsföring 

 Nya tekniker för att fatta 
bättre beslut tex. 
dataanalys 

  
 

   

KONTAKT PROJEKTERBJUDANDEN 

Mattias Säfström 
VD 
+46 (0)72 227 44 82 
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se 

Per Myhrén 
Innovationsrådgivare Projektledare 
+46 (0)70 214 08 36 
p.myhren@paperprovince.com 

Caroline Blixt 
Projektledare 
+46 (0)72 530 36 88 
caroline.blixt@compare.se 

https://iucstalverkstad.se/projekt/st
all-om-vi-stottar-er-i-alla-lagen/ 

https://paperprovince.com/innovati
on/affarsutveckling-genom-tjanster/ 

https://be-digital.se/verktygslada-for-
digitalisering/digital-omstallning/ 

KONTAKT INNOVATION PARK 

Therese Sundström 
Projektledare 

+46 (0)73 946 59 78 
therese.sundstrom@ 
karlstadinnovationpark.se 

https://karlstadinnovationpark.se/ 


