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Vill du förändra världen? Gå in i industrin!
Industristrategin Smart industri har påbörjat resan från strategi till verkstad. En handlingsplan
ligger till grund för ett antal nationella insatser. Inom IUC-nätverket ser vi att det finns ett ökat
industriellt fokus och vi jobbar därför intensivt för att aktivera industriella projekt och föra ut
kunskap i vårt nätverk av SME industriföretag. Vi vill verkligen bidra till den påbörjade resan.

På IUC Sveriges rikskonferens i oktober inledningstalade näringsminister Mikael Damberg
och lyfte några av de 45 punkter som formulerats i handlingsplanen för Smart Industri. Efter
en internationell utblick över industrins betydelse kunde han summera: ”Vill du förändra
världen? Gå in i industrin!”

Och det är ju i industrin det händer! Investeringar och innovationer har fötts ur
samhällsbehov, som nu driver på förändringstakten inom klimatforskning, digitalisering,
automatisering, hållbar produktion, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Ni som hängde med på ”Industridygnet” med en kombinerad Industridag och Industrinatt
nere i Malmö, 17-18 oktober, fick möjlighet att uppdatera er inom några av industrins
framtidsfrågor. Vi speglar några i detta nyhetsbrev. Förutom Industridygnet som vi självklart
vill rapportera från, så ger vi inblickar i några projekt. Det handlar om aktuella områden som
digitalisering på riktigt, strategier för expansion på nya marknader och hur man kan fånga
upp och aktivera innovationskraft.

Nu har vi fullt fokus på att föra ut kunskap och initiera nya projekt ute i industriföretagen. Vår
närhet till ett stort antal industriella SME är ett viktigt redskap för att realisera den nationella

handlingsplanen. Vi lovar vår näringsminister att komma med ett konkret och operativt inspel
för fortsatt Smart Industriutveckling i hela landet.
Vi vill också hälsa våra nytillkomna samarbetsparters välkomna till IUC-nätverket –
Automation Region i Mälardalsregionen och Industrikompetens med sin huvudverksamhet i
Östergötland. Vi ser fram emot att ytterligare tillföra varandra nya kunskaper till nytta för
industriell utveckling.

Trevlig läsning och en riktigt God Jul!
Martin Hedman
VD IUC Sverige AB

Industridagen och Industrinatten - intensivt industridygn i
Malmö 17 - 18 oktober 2016
I oktober var det fullt fokus på industrifrågor i Malmö. Industridagen arrangerades för första
gången i Malmö, och Industrinatten tog vid när Industridagen gick mot kväll den 17 oktober.
Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra? – var temat för årets
Industridag som lockade många till Malmö. Temat fångades upp på olika sätt under dagen –

bland annat under förmiddagens parallella seminarier. IUC arrangerade ett av seminarierna:
I den snabba industrin snurrar hjulen – men inte utan konkurrenskraftiga små och
mellanstora företag.
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IUC-nätverkets rikskonferens - Smart industri berör oss
alla
Smart industri var den naturliga rubriken när näringsminister Mikael Damberg
inledningstalade på IUC-nätverkets årliga rikskonferens den 18 oktober. En handlingsplan
med 45 punkter ska bidra till att Smart industri går från ord till handling, och IUC ger
företagen stöd i detta strategiska förändringsarbete.
De stora övergripande frågorna inom Smart industri – digitalisering, hållbar produktion,
kunskapslyft och innovation - berör oss alla. Mikael Damberg betonade vikten av att vi nu
måste arbeta ännu mer strukturerat med vår industriutveckling. På frågan om vilka tre
områden han vill lyfta fram, som de viktigaste för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft i
svenska industriföretag, valde han Kompetensförsörjning, Testbädd Sverige – särskilt de
mindre företagens ”mindset” för att tänka nytt, och slutligen Digitaliseringen, som så
genomgripande påverkar utvecklingen för både de små och stora företagen.
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Innovationshjälpen - en snabb väg till idéutvecklig
Hur kläcker man nya idéer för sin produktutveckling eller marknadsutveckling? En bra start
är att engagera människor utanför företaget, och att släppa alla spärrar som ”detta är inte
genomförbart”.
IUC Väst har under hösten arbetat med Innovationshjälpen – ett nytt koncept för
idéutveckling. Innovationshjälpen bygger på branschöverskridande möten mellan personer
som arbetar inom kreativa näringar och industriföretag.

Konceptet har utvecklats av nätverket ACT (All Creators Togehther) på Innovatum i
Trollhättan. I Innovationshjälpen får företag tillgång till ett ”out of the box”-perspektiv på
frågeställningar och tänkta möjligheter.
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Marknadslyftet - marknadsorienterade strategier för
expansion på nya marknader
Svensk tillverkningsindustri är utsatt för hård internationell konkurrens. Avancerade
produkter räcker inte för att vara framgångsrik. Det krävs också en tydlig
marknadsorientering med fokus på kunden, lönsamheten och marknadskommunikationen.

I Halland och Västra Götaland får nu ett stort antal små och medelstora industriföretag hjälp
att stärka sina positioner, både på den inhemska och den internationella marknaden, i det
treåriga projektet Marknadslyftet.
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"Vi är byggare, inte datanördar" - vägen till digitalisering
kräver god förmåga att förmedla kunskap och insikter
Den digitala utvecklingen skapar radikalt nya förutsättningar för industriföretag att förnya sin
produktion och sina affärsmodeller. Inom IUC-bolagen för vi ut ny kunskap till företagen,
kring digitaliseringens möjligheter.
Inom digitalisering har till exempel IUC Sjuhärad under hösten arbetat med Indigo – ett
utvecklingsprogram inom digitalisering, som tar idéer till verkliga projekt med digitalisering
som den röda tråden. Indigo är finansierat av Tillväxtverket.

Digitalisering var också en del i insatsen när IUC Sjuhärad gav stöd till ett företag som har
utvecklat ett golvregelsystem – ett smart system som är enkelt att justera, och som har en
lätt konstruktion. Konstruktionen gör det möjligt att tillföra intelligens, att digitalisera golvet.
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Datalinjen 1
583 30 Linköping
Känner du någon som är intresserad av industriella frågor?
Vidarebefordra gärna det här nyhetsbrevet om du tycker att det är bra,
och vi tar gärna emot förslag på hur vi kan göra det ännu bättre!
Vill du avsluta din prenumeration?
Klicka här

