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Nya insatser ger utmaningar som stärker SMF
I föregående nyhetsbrev reflekterade jag över de senaste 20 årens industriella utveckling för
IUCs målgrupp, de industriella och industrinära SMF. Jag efterlyste ännu fler möjligheter att
bistå målgruppen för att vara med i ”race to the top”, i den dynamiska och allt snabbare
utveckling som berör oss alla.
Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industrins utveckling och framgång. Nu drar
IUC-nätverket igång insatser som ska ge företagen fördjupad kunskap kring digitaliseringens
möjligheter, och ökad förmåga att utnyttja digital teknik. Ett stort antal IUC-bolag är
engagerade vilket ger industriföretag över hela landet möjlighet att ta del av satsningen. Läs
mer om detta i artikel längre ner.
Mer stöd kommer också att riktas till industriella SMF genom IUC-nätverkets samverkan med
Produktionslyftet. Företagen erbjuds nu en anpassad version som ger de små och
medelstora företagen bättre förutsättningar att verkligen komma igång med
produktionseffektivisering.
Regeringen lyfter återkommande fram SMF som nyckeln till fortsatt kraft och tillväxt i svensk
industri. I linje med regeringens ambitioner och önskan om nationella satsningar, har IUCnätverket utformat ett program, Nationellt Tillväxtprogram för SMF. Programmet ska nå
3500-4500 industriella SMF under en treårsperiod. Kompetensförsörjning, digitalisering,

innovationsinsatser och internationalisering blir fokusområden.
Avslutningsvis vill jag önska alla en skön sommar, och passa på att hälsa vår nya
styrelseordförande i IUC Sverige AB, Jenny Bramell, välkommen till de spännande
utmaningar som ligger framför oss, både för våra svenska industriella SMF och för oss i IUCnätverket. Ett stort tack till avgående styrelseordförande Sune Karlsson som med sin
kunskap och sina nätverk bidragit till en för IUC-nätverket ständigt pågående utveckling.
Trevlig läsning,
Martin Hedman
VD IUC Sverige AB

Nytt utvecklingsprogram för industriell digitalisering.
IUC-nätverket sprider det över landet
Digitalisering är en drivkraft för industriell utveckling i Sverige. Små och medelstora
industriföretag får stöd i INDIGO - ett utvecklingsprogram för industriell digitalisering.
Digitalisering är en drivkraft för industriell utveckling i Sverige, något som understryks i
regeringens handlingsplan, Smart industri. Digitaliseringen är samtidigt en stor utmaning för
många små och medelstora företag. Vi ser därför vikten av en bred satsning, att nå ut till
industriella SMF över hela landet, för att tillsammans möta utmaningen.
Nu drar vi igång vårt omfattande digitaliseringsprogram – INDIGO – som ett stort antal IUCbolag erbjuder, med finansiellt stöd från Tillväxtverket och regionerna.
Digitalisering kan innefatta allt i ett företags verksamhet. Det kan till exempel handla om att
automatisera produktionen, koppla upp sålda maskiner hos kunder till egna system, använda
digitala verktyg för att effektivisera produktionen, reducera spill genom effektivare
användning av material och resurser, automatisera rutiner inom administrationen.
INDIGO bryter ner digitaliseringen i olika verksamhetsområden, och företagen koncentrerar
sig på det som är viktigast för just deras verksamhet.
För att ge en påtaglig effekt behöver många företag få möjlighet att delta. Genom vårt
nätverk når vi ut över hela landet, och vi samverkar med andra nationella initiativ, som
Kickstart och Produktionslyftet.

För mer information om INDIGO, medverkande IUC-bolag, projektmodell etc, välkommen att
kontakta Martin Hedman, martin.hedman@iuc.se, 070-828 17 32.

Dags igen att möta IUC på Almedalen!
Industrifrågor har sin naturliga plats under Almedalen. Strukturomvandling,
kompetensförsörjning, digitalisering - det blir några av de heta ämnen som vi belyser under
vårt panelsamtal, direkt på morgonen den 3 juli. Välkomna!
Är du på plats under årets Almedalsvecka, 3 – 7 juli? Då kan du redan på måndagen, den 3
juli, ta dig till Industrin tar matchen. I tidig morgonstund, kl 08.00, välkomnar vi alla
industrivänner till vårt seminarium: Varför missar vi de små och mellanstora företagen?
Nyckeln till framtida tillväxt och kompetens.
Länk till information om seminariet på Almedalens
hemsida: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48444
Det är hos de små och medelstora företagen som den stora tillväxtpotentialen för Sverige
som industriland finns. Samtidigt är kompetensbrist ett växande problem som hotar att
hämma Sveriges tillväxt. En bättre kompetensmatchning skulle kunna få ekonomin att växa i
en högre takt.
Rätt förutsättningar för tillväxt i små och medelstora företag tillsammans med ökad insikt om
kompetensförsörjningens betydelse är två nyckelfaktorer för att Sverige ska kunna stå starkt
som industriland. Addera strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och digitaliseringen i
samhället så är det lätt att inse att de små och medelstora företagen står inför en stor
utmaning.
Hur ser vi till att komma tillrätta med allt detta och säkra Sveriges framtid? Under seminariet
resonerar representanter från industri, näringsliv, politik och akademi kring denna fråga.
Seminariet är en del av Industrin tar matchen.
Medverkande:



Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer








Jenny Bramell, Styrelseordförande, IUC Sverige
Robert Larsson, Divisionschef Robotics and Motion ABB
Per-Olof Sjöberg, Head of Business and innovation area digitalisation, RISE
Marie-Louise Arendt, Regionchef, Unionen Sydväst
Anna Hall, moderator, Vice vd IUC Syd
Eleni Cronström, Cronström & Co, moderator

För mer information, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150, eller
se information om seminariet på Almedalens hemsida (länk ovan).

Ny styrelseordförande för IUC Sverige
Jenny Bramell, VD för IUC Syd, är ny styrelseordförande för IUC Sverige efter Sune
Carlsson, som efter mångåriga insatser tillsammans med IUC nu lämnar över
styrelseansvaret. IUC Sverige är ett gemensamägt servicebolag för samtliga 14 regionala
IUC-bolag, och arbetar med övergripande strategiska frågor och nationella projekt.
Jenny Bramell om uppdraget och framtiden:
”Det är en otroligt spännande och utmanande tid att ta över stafettpinnen som
styrelseordförande i IUC Sverige. Jag har arbetat för IUC i nästan exakt tjugo år, och alla vi
ute i de regionala bolagen har på olika sätt hela tiden följt de små och medelstora företagens
ibland tuffa kamp för att säkra sin position och för att ta steget att växa.
Vi jobbar nu hårt för att fler ska förstå de små och medelstora företagens betydelse för
Sveriges ekonomi. De utgör 95 % av alla industriföretag i Sverige, och det är här den stora
tillväxtpotentialen för Sverige som industriland finns. Utan dem har vi praktiskt taget ingen
produktion, och de stora företagen är helt beroende av dem.
Nu är vi mitt uppe i automatisering, robotisering, digitalisering. Vi kommer fortsätta att

fokusera på teknikutvecklingen, och att föra ut forskning och nya kunskap till de mindre
företagen. Kompetensförsörjningen kanske blir den största utmaningen. Vi är många som
jobbar med dessa frågor inom IUC, och vi samverkar med akademi, fack, forskningsinstitut,
politiken, branschorganisationer – det krävs att många drar åt samma håll. Och vi ser absolut
positivt på möjligheterna att tillsammans med andra fortsätta att göra betydande insatser för
att stärka de små och medelstora företagen.”
Den 3 juli finns IUC på plats i Almedalen, som en av arrangörerna av ett panelsamtal under
rubriken Varför missar vi de små och mellanstora företagen? Nyckeln till framtida
tillväxt och kompetens. Jenny:
”Samverkan med andra är det som ger verklig styrka i vårt arbete. Kom och prata med oss
under Almedalen! Redan på måndagmorgonen finns vi på plats på industriområdet”.
Du når Jenny på jenny.bramell@iucsyd.se eller 0709-629150.
Länk till information om seminariet på Almedalens
hemsida: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48444
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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

