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Nyindustrialisering/Smart Industri – från strategi till handling
Genom sin nyindustrialiseringsstrategi – Smart Industri – har regeringen satt industrin och
industriell utveckling högt på agendan – bra! Nu följer utmaningen att realisera strategin och
se till att skapa kraft till förändring ute i företagen. Det är helt avgörande att små och
medelstora företag inte lämnas kvar på perrongen. Det är här som flertalet nya jobb skapas
och nya innovationer uppstår.

IUC:s uppgift är just att se till att det sätts av tillräckligt med resurser till SMF i de insatser
som nu planeras utifrån Smart Industri. En uppgift är också att vara företagen mycket nära,
att ha kunskap om deras behov och kunna matcha dem med kontakter, kompetenser,
forskning, finansiering etc. IUC har en tydlig roll som brobyggare mellan företagen och det
övriga innovationssystemet.

I strategin är det fyra områden som särskilt pekas ut som betydelsefulla för industriföretagen;
Digitalisering, innovation, hållbar produktion och kompetensförsörjning, och i det här
numret fokuserar vi på de två senare. I alla diskussioner vi har med företag just nu är
kompetensförsörjning en av de största frågorna – vilka är våra medarbetare i morgon och om
fem år?

IUC har ur ett nationellt perspektiv gjort en förstudie tillsammans med Företagarna inom
ramen för ESF. Ett av studiens referensprojekt är Kompetensnavet, där tre av IUC-bolagen
engagerar totalt 180 företag i Västra Götaland. Vi talar med projektledaren Marie Brehag von
Haugwitz om målet med arbetet och med Marie Nyström-Rahner, VD för Etcetera Offset, ett
av de som deltagande företagen.

Långsiktighet och hållbarhet är andra nyckelord för tillväxt. Birgitta Öjmertz, programdirektör
för Produktionslyftet och samordnare för Produktion2030, ger sin bild av hållbar produktion
genom ständiga förbättringar och ökad förändringsförmåga. Bolon är golvföretaget som
deltagit i Produktionslyftet och som med starkt engagemang från såväl ledning som
medarbetare hittat sin modell för en långsiktig förändringsresa.

Nu blir det sommar och semester för de flesta, men kanske ses vi i Almedalen vecka 28?
IUC är på plats och diskuterar bland annat snabbare integration av nyanlända - se
information längre ner.

Trevlig läsning!
Martin Hedman
VD IUC Sverige AB

Birgitta Öjmertz: Hållbar produktion för långsiktig utveckling
En Smart industri är hållbar och förändringsinriktad. Förändringsförmågan i små och
medelstora företag (SMF) kommer att vara avgörande för tillväxten i svensk industri och olika
initiativ för att stärka SMF är igång.

Det handlar bland annat om hållbar produktion, och om att få ut ny forskning till små och
medelstora företag. IUC-nätverket med sina nära regionala företagskontakter till industriella
SMF, är en strategisk kopplingspunkt för företag som vill vara med och bygga en långsiktigt
hållbar produktion.

Birgitta Öjmertz, Swerea IVF, är programdirektör för Produktionslyftet och ansvarig för

kunskaps- och tekniköverföring till små och medelstora företag inom Produktion2030:
”I strategin för Smart Industri är långsiktighet i fokus. Vi måste hela tiden ha ögonen öppna
och se möjligheter till förnyelse."

Läs mer

Produktionslyftet ett stöd för långsiktig förbättring
Bolon, ett svenskt ledande designföretag, producerar golv med fokus på design, innovation,
hållbarhet och kundanpassning. Man har tidigare haft del av sin tillverkning och lagerhållning
utomlands, men har nu en fullskalig produktionsanläggning ihop med huvudkontoret i
Ulricehamn.

Efter stora investeringar i byggnader och maskiner, var det ett naturligt steg att investera i
människorna och organisationen. Företaget gjorde en bred översyn för att kartlägga
förbättringsmöjligheter. I januari 2014 drog olika insatser inom Produktionslyftet igång.
Mathias Ehrenström, vice VD på Bolon: ”Vår utgångspunkt har hela tiden varit att arbeta
långsiktigt. Vi såg det inte som att gå in i ett tidsbegränsat projekt, utan vi ville med stöd av
Produktionslyftet göra en översyn och hitta nya former för ett brett förbättringsarbete”.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning ger ökad attraktivitet
Rätt kompetens är en helt avgörande faktor för industriföretagens konkurrenskraft. Snabb
teknikutveckling, specialisering, generationsväxling och minskat intresse för
industriförberedande utbildningar är några utmaningar.

För det enskilda företaget handlar det om att börja tänka mer långsiktigt och att tänka nytt.
Hur säkrar man fortsatt inflöde av kompetenta medarbetare? Hur fångar man in rätt personer
till rätt plats? Hur fortsätter man att vara ett attraktivt företag för de redan anställda? Hur
säkerställer man att de insatser man gör inom kompetensförsörjning är de strategiskt och
affärsmässigt riktiga, och att de främjar en utveckling mot ökad jämställdhet och ökad
attraktivitet för alla grupper, oavsett bakgrund?

I det EU-finansierat projekt Kompetensnavet ska 180 företag hitta en systematik för att
arbeta med strategisk kompetensförsörjning.

Läs mer

Generationsväxling en utmaning på Etcetera Offset i
Borås
Den grafiska branschen präglas av snabba förändringar på olika plan. Den tekniska
utvecklingen och programutvecklingen går i en rasande fart, produktutbudet ökar. Samtidigt
står branschen mitt uppe i en generationsväxling. Alla jagar duktiga medarbetare.

Företaget Etcetera Offset i Borås deltar i projektet Kompetensnavet som ger företag stöd i ett
strategiskt arbete kring kompetensförsörjning. Vi frågar Marie Nyström-Rahner, VD, vilken
som är den största utmaningen:
”Det är nog generationsväxlingen. I stället för att ha god framförhållning och rekrytera och
lära upp yngre medarbetare, har företag i branschen headhuntat varandras personal. Det är
naturligtvis inte hållbart. Vi måste börja arbeta mer medvetet med rekrytering och
kompetensutveckling och fundera på vilka vi kommer att tappa, och vilka krav som
teknikutvecklingen ställer på vår bransch”.

Läs mer

IUC finns på plats under Almedalen
Under årets Almedalsvecka kommer IUC att medverka i egna och andras arrangemang.
Export och Integration är några områden som IUC Dalarna respektive IUC Syd vill lyfta fram.

IUC Dalarna kommer att medverka i Region Dalarnas aktiviteter, AlmeDalarna, som
innefattar ministerbesök, debatter och seminarier. Ett av seminarierna, ”Made in Heartland
Sweden”, där exportindustrin utanför storstäderna ska diskuteras, har väckt stor
uppmärksamhet. AlmeDalarna inleds med en midsommarfest söndagen den 3 juli.

IUC Syd deltar den 7 juli i ett seminarium kring integration och mångfald. Seminariet
arrangeras av Näringslivsuppropet – ett initiativ som vill höja näringslivets engagemang för
en snabbare integration av nyanlända, inte minst för att ta vara på all den kompetens som de
nyanlända representerar. De som deltar i Näringslivsuppropets möten delar med sig av
kunskap och kontakter för att tillsammans lösa de utmaningar som finns i integrationsfrågan,
utmaningar för näringslivet och för samhället i stort. IUC Syd driver projektet Snabbare
integration, med finansiering från Tillväxtverket, och deltagandet i seminariet är en insats
inom detta projekt.

Arrangemanget i Almedalen är politiskt och religiöst obundet.
TID: Torsdag, 7 juli, kl 07:30 - 09:30
PLATS: Strandgatan 18, Sjöbergs bakgård
För mer information om detta seminarium, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se
Läs mer i Almedalsguiden: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38517?redir=

Teknikworkshops – Möten mellan SMF i olika delar av landet,
och strategisk forskning
Företag möter forskare i en satsning inom det strategiska innovationsprogrammet
Produktion2030. Fyra IUC-bolag väljer ut relevant forskning som presenteras och
diskuteras i ett antal teknikworkshops. Satsningen ska öka kunskaps- och
tekniköverföringen till små och medelstora företag.

Inom programmet Produktion2030 bedrivs bland annat 18 forskningsprojekt, inom olika
teknikområden. Kunskap från dessa projekt ska nu spridas ut till företagen, genom
teknikworkshops. Förutom att företagen få ta del av ny forskning, så ger detta
forskarvärlden en möjlighet att träffa SMF och ta del av deras tankar, utmaningar och
vardagsfrågor.

Läs mer

SMF-fokus i IUC:s seminarium på Industridagen
Den 17 oktober går årets upplaga av Industridagen av stapeln, den här gången i Malmö, då
dagen kopplar på Industrinatten. Förmiddagen bjuder på intressanta seminarier och IUC
håller ett av dem. Fokus ligger på SMF som viktig kugge i den smarta industrin och i det
industriella ekosystemet.

I industrin är vi beroende av varandra, stora av små och små av stora. Den globala
konkurrensen ökar och Sveriges konkurrensfördelar bygger på att hela kedjan av
producenter och underleverantörer ligger i framkant. Om underleverantörerna inte klarar
kundernas krav riskerar vi att tappa jobben till andra länder. Detsamma gäller utveckling.
Stora företag klarar sig inte utan de mindre, snabbrörliga företagen i sin utveckling, samtidigt
som de är viktiga kunder för SMF.

Välkommen till Malmö den 17 oktober, och lyssna till några intressanta exempel på Smart
industri!

För mer information, kontakta:
Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se

Läs mer om Industridagen här
Läs mer om Industrinatten här

Digitaliseringslyft för SMF – IUC Sjuhärad genomför ett av tre
pilotprojekt
Industriella och industrinära SMF i Sjuhäradsregionen får möjlighet att ta del av, och bli mer
delaktiga i utveckling, där digital teknik står i fokus. Detta genom ett av tre pilotprojekt inom
Tillväxtverkets uppdrag ”Digilyft".

Bakgrunden är regeringens uppdrag till Tillväxtverket, att genomföra pilotprojekt med
inriktning på digitalisering. Målgruppen är SMF inom industri och industrinära verksamhet.

Utmaningen i uppdraget är att stimulera fler SMF att dra nytta av digital teknik i sin
verksamhet – med målet att öka affärsnyttan för företagen.

Läs mer
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