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Kartläggning 
smart industri

Under våren 2017 genomförde IUC / Stål & 
Verkstad en förstudie ”Kartläggning Smart 
Industri” på uppdrag av Region Värmland och 
Tillväxtverket. 

 
Kartläggningen hade två syften:

En uppdaterad bild av de utmaningar inom kompetens-
försörjningen som finns hos Värmlands små och medelsto-
ra industriföretag. 

Förutsättningar för insatser inom ramen för regeringens 
satsning ”Smart Industri”, främst digitaliseringsinsatser. 
Kartläggningen genomfördes som djupintervjuer, ca 1,5 
timme på plats hos ca 50 värmländska industriföretag.

Som sista steg och för att kartlägga digitaliseringsnivå i 
nuläget samt, svara på frågan om digitalisering är rätt verktyg 
för att  möta framtida effektiviseringsbehov, tog vi fram ett 
antal fördjupningsfrågor avseende digitalisering enligt samma 
metodik som i smart industri behovsanalys.

Fördelen med detta angreppssätt är att vi inte utgår från att 
digitaliseringen är patentlösningen utan snarare ett verktyg 
bland andra för att lösa företagens effektiviseringsbehov. Att 
vi delar in företagens verksamhet i processer gör att vi på 
ett strukturerat och likriktat sätt kan identifiera var i verksam-
heten behoven är som störst.

För kompetensförsörjning använde vi samma angreppssätt 
för att identifiera om behoven ligger i rekryteringsbehov, kom-
petensutveckling av befintlig personal eller båda delarna.

Intervjuaren svarade även på ett antal frågor utifrån observa-
tioner för korsreferenser.

Intervjuerna
Utgångspunkten i skapandet av intervjuunderlag var att 
börja på en övergripande nivå, prata med företagen om vilka 
generella utmaningar de står inför i utvecklingen av verksam-
heten.

För detta använde vi IUC-modellen Tillväxt i befintligt när-
ingsliv (TBN-analysen).

För att sedan identifiera effektiviserings- och övergripande 
kompetensbehov i företagets processer utvecklade vi en ny 
modell ”smart industri behovsanalys”.

Företagen i undersökningen
I sammanställningen ingår resultat från 49 värmländska 
industri- och industrinära företag. Företagen har tillsammans 
1546 anställda och den totala omsättningen uppgick 2016 
till 3 239 mkr. Medelföretaget har 32 anställda och omsätter 
67 mkr. Ett fåtal företag med stor omsättning drar upp snitten 
och exkluderar man de tre största företagen så är medeltal 
antal anställda 24 personer och 40 mkr i omsättning. De 
flesta av företagen, 63 %, tillverkar och säljer egna produkter 
medans 37% är rena underleverantörer.

Översikt intervjuunderlag Smart industri behovsanalys.



Utfall
I TBN-analysens första del, som visar på övergripande be-
hov i företagen, är det tre områden som sticker ut: Marknad 
och försäljning, (värde 84); Personal, som avser rekrytering, 
(värde 40) och Kompetensutveckling (Värde 31). I vår studie 
utgår vi initialt från kompetensförsörjning på övergripande 
nivå, detta skulle innebära ett samlat värde på (40+31) 71 
utifrån TBN. Vi noterar även att Produktutveckling (varor och 
tjänster) rankas högt (värde 37). Utfallet var ingen över-
raskning utan ligger i linje med tidigare TBN-analyser som 
genomförts .

I Smart industri behovsanalys fokuserar vi på företagets 
processer och värderar effektiviseringsbehov och kompetens-
försörjningsbehov utifrån en 4-gradig skala, 1 representerar 
mycket litet / inget och 4 representerar mycket stort / akut.

Fördjupning Digitalisering
Nuläge
På området digitalisering kan man utläsa att det mest digital-
iserade området i nuläget är faktureringen, inte förvånande 
då processer inom ekonomiområdet generellt är digitaliserade 
i förhållandevis hög grad. I detta fall kan även fakturering 
agera som benchmark på en (i industriella SMF) digitaliserad 
process. I andra änden av spektret finner vi monteringen som 
är den minst digitaliserade processen. En rad processer kvali-
ficerar som ”goda tvåor”, samtliga med ett medelvärde på 2,0; 
Marknadsföring, order och konstruktion.

Diff, nuläge och önskat läge
Digitalisering diff visar på gapet mellan nuläge och önskat 
läge och ger på så sätt en indikation om inom vilka områden 
företagen själva ser en potential att effektivisera verksam-
heten med hjälp av digitala verktyg. Störst potential ser 
företagen i försäljningsprocessen, men även marknadsföring, 
beredning och inköp anses ha god potential. Produktion och 
montering anses dock ha ganska liten potential för effektiv-
isering genom digitalisering. 

Som i TBN-Analysen är det områdena Marknadsföring och 
Försäljning som sticker ut, men även beredning och produktion 
rankas högt inom effektiviseringsbehov. Vad gäller kompetens-
försörjningsbehov är utfallen likartade, Marknadsföring och 
Försäljning rankas högst, följt av beredning och produktion.



Fördjupning Kompetensförsörjning
Rekryteringsbehov
De tillfrågade företagen hade under våren 2017 ett rekryter-
ingsbehov på 72 tjänster. Störst område är inom produktion 
med 30 tjänster. Detta är inte förvånande då produktion i 

regel är den mest personalkrävande processen. Inom Mark-
nadsföring och Försäljning finns ett behov på drygt 13 tjänster 
och inom Konstruktion/ beredning/ inköp ett behov på 11 
tjänster.

Inom 1-3 år kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov på 
67 tjänster för att ersätta personal som slutar/ går i pension 
och för att nå önskat läge inom 3-5 år finns ett nettobehov på 
92 tjänster. Nettobehovet är beräknat utifrån ökning på grund 
av volym minus förväntad effektivisering. Räknat på hela 
tidsspannet är det totala rekryteringsbehovet 231 tjänster 
vilket innebär i snitt 4,7 personer per företag. 

En iakttagelse utifrån behovet på 72 tjänster i nuläget, är 
att översatt till det totala antalet industri- och industrinära 
tjänsteföretag i Värmland, ca 350 st, så motsvarar det totalt 
rekryteringsbehov på 525 personer. Detta behov ska ställas 
i relation till antalet elever som kommer att examineras från 
de industritekniska utbildningarna i Värmlands gymnasieskol-
or 2017, vilket är ca 60 elever. Inom de kommande åren är 
behovet av ersättningsrekryteringar ytterligare 67 personer, 
vilket kan översättas till 479 personer till.

Kompetensutveckling av befintlig personal
Frågeställningen som specifikt rör kompetensutveckling av 
befintlig personal visar på ett utfall som går i linje med den 
övergripande frågeställningen om kompetensbehov. Mark-
nadsföring och Försäljning rankas högst. Områdena produk-
tion, beredning och order rankas som näst högsta behov.

Slutsatser
Att dra generella slutsatser som gäller samtliga värmländs-
ka industri- och industrinära tjänsteföretag går inte. Varje 
företag är unikt i alla aspekter, men vi kan ändå se några 
genomgående trender som återkommer hos merparten av 
företag.

Nya produkter och tjänster, marknad och försäljning, hönan 
eller ägget?

Det absolut tydligaste i denna undersökning är företagens 
samstämmiga behov av utveckling, effektivisering och kom-
petenshöjning inom marknad och försäljning. Frågan är dock 
om det är de specifika processerna som är grundproblema-
tiken eller om det är ett djupare problem som grundar sig i 
innovationsförmåga av produkter/ tjänster samt relevant affär-
smodell som stödjer detta. Detta som kontrast till marknads-
förings- och försäljningsinsatser för att ”trycka ut” befintliga 
produkter utifrån befintligt erbjudande och affärsmodell. 

Vår slutsats är att det är både och. Företagen har ett stort 
behov av att återuppfinna sig själva, att utveckla sina produk-
ter och tjänster med nya innovativa affärsmodeller som ökar 
mervärdet för slutkunden. Först då slutar företagen slutar 
att konkurrera enbart med pris som medel. Samtidigt krävs 
utveckling av processerna och kompetensen inom marknads-
föring och försäljning, digitalt stöd med start i uppdatering och 
utveckling av hemsidor. 

Det senare är särskilt viktigt för de företag som är produk-
tägare och själva bär det fulla ansvaret för marknadsföring 
och försäljning av sina produkter.

Digitalisering
Generellt, Att komma upp på banan
Den samlade erfarenheten från de intervjuer som genomförts 
säger att digitaliseringen i värmländska industriföretag först 
och främst handlar om att anpassa processer, system och 
skaffa kompetens för att hantera de system som redan finns 
på plats i företagen. Startpunkten ligger i att företagen får 
förståelsen för affärssystemets roll som bärare av information 
mellan företagets processer och sedan bygga broar mellan 
de digitaliserade öar, bland annat fakturering och konstruktion 
som existerar i dagsläget. Som nämnts innan, så gäller detta 
även arbetet med marknadsföring och försäljning understött 
av digitala hjälpmedel.

Digitalisering i produktion
Undantaget finns i produktionsprocessen, där är kunskap-
en om automatisering förhållandevis hög, vilket innebär att 
många av företagen är redo för att ta nästa steg vad gäller 
teknisk utveckling. Detsamma gäller löpande effektivisering i 
produktion med andra medel (ex lean mm.), detta är företa-
gens hemmaplan.  

Kompetensförsörjning
Företagens framtida kompetensförsörjning i form av rekry-
teringsbehov och behov av kompetensutveckling är en 

Rekryteringsbehov Nuläge Ersättning 1- 5 år Önskat läge 3-5 år
Marknadsföring 5,45 3,75 4
Försäljning 7,25 5,25 15,5
order 6,5 4,5 6,5
Konstruktion 6,5 3,5 9
Beredning 1 2 3
Inköp 3,5 5,5 2,5
Produktion 30 30,5 34
Montering 6 0 4
Logistik 0,5 2,5 4,5
Fakturering 2 3,5 3,5
Eftermarknad 3,5 5,5 5,5
SUMMA 72,2 66,5 92



avgörande faktor för företagens överlevnad! Med ett rekryter-
ingsbehov på över 500 tjänster i värmländsk industri idag och 
ett utbud av ca 60 nyutexaminerade elever från industritekni-
kutbildningarna per år så går den ekvationen inte ihop. 

Även om det finns andra vägar in i industrijobb så är det ett 
stort glapp mellan tillgång och utbud, vilket hämmar före-
tagens utveckling och tillväxt. Det är kritiskt att öka attrak-
tiviteten i industriyrkena och hitta de alternativa vägar som 
öppnar upp nya målgrupper av potentiell kompetens. Det 
finns även en matchningsproblematik, personer med relevan-
ta utbildningar som ändå går arbetslösa.

Företagen bär del av ansvaret själva, även om de gär-
na skjuter från sig problemet och pekar på skola, arbets-
förmedling mm. Men för att kunna attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare krävs att man som företagare tar 
sin del av ansvaret, främst då i arbetet med att kontinuerligt 
kompetensutveckla sin personal.

Vad gäller kompetensutveckling så är det återigen mark-
nad och försäljning som företagen rankar högst. Vår slutsats 
är att det är en övergripande kompetens inom innovation 
och skapandet av säljbara produkter och tjänster som är 
det primära behovet. Därtill kommer vår tidigare slutsats 
avseende kompetensbehovet för att kunna hantera den digi-
talisering som finns inom företagen idag och i framtiden.

Kritiska framgångsfaktorer i punktform
Utveckling av innovationsförmåga och kompetensökning, 
att återuppfinna sig själva, innovativa affärsmodeller samt 
effektiv marknadsföring och försäljning.

Kompetensökning, bättre utnyttjande av de digitala verktyg 
som finns inom företagen idag.

Fortsatt effektivisering / automation i produktionen

Tillgång till och förmåga att attrahera kompetent personal 

Vägen framåt – framtidsspaning
Är de värmländska industriföretagen fast i en nedåtgående 
spiral av prispress och okvalificerade medarbetare? Är detta 
dödsstöten för den värmländska industrin? Sannolikt inte. 
Detta är inte den första större strukturomvandlingen som 
påverkat Värmland och Sverige som industriregion / nation. 
Det kommer definitivt finnas företag som inte vill eller kan 
återuppfinna sig själva och vara innovativa för att skapa nya 
produkter, tjänster, affärsmodeller eller andra konkurrensför-
delar bland de möjligheter som finns till hands. Men många 
kommer att hitta vägar för att fortsätta utvecklas i en riktning 
framåt. Sen finns det företag i Värmland som har potentialen 
att växa rejält, som redan nu positionerar sig på marknader 
med stor potential om de fortsätter att jobba med sina innova-
tioner, processer och som kommer att ha tillgång till kompe-
tens även i framtiden.

Kontakt och frågor kring  
Smart Industri Kartläggning
Mattias Säfström Projektledare / IUC - Stål & verkstad 
Tel: 072-227 44 82 - mattias.safstrom@iucstalverkstad.se

Uppdraget är genomfört på uppdrag av Region Värmland och 
finansierat av Tillväxtverket inom programmet Smart industri.


