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Dags att ta ett helhetsgrepp!

Välkommen till en  
verklighetsbaserad utbildning  

kring industriell lönsamhetsstyrning,  
skräddarsydd för små och medelstora 
industriföretag. Ett samarbete mellan 

IUC / Stål & Verkstad och  
Bergsskolan Filipstad.



KURSLEDARE: KJELL-ARNE EDVINSSON, managementkonsult och styrelse-
proffs. Han har startat och drivit egna företag  i flera branscher. Han arbetar 
idag med affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företag, främst 
tillverkande företag.

Smartare försäljning 
Ökade intäkter

100% av företagets intäkter kommer från försäljning. 
Marknadsföring och försäljning är ingen exakt vetenskap. 
Förutsättningarna på marknaden förändras ständigt och allt 
snabbare. “Best practice” finns knappt eftersom det bästa sättet 
att marknadsföra och sälja inte är uppfunnet än. När det är det, 
är det redan passé och nästa sätt väntar på att bli upptäckt. 

Ur innehållet
Egenskaper hos företag med försäljningsframgång
Forskning visar på några framgångsfaktorer hos företag med 
försäljningsframgång.

Strategisk försäljning
Hur du realiserar företagets strategi i praktiken för att lyckas 
med din försäljning.

Struktur
Försäljning är ett strukturerat arbete. Inte något man tar tag i 
när orderingången börjar avta.

Säljtaktik
Hur ska vi agera ute på marknaden och i vårt möte med  
kunderna. 

Mål & budget
Målstyrning i försäljningsarbetet. Nyckeltal och resultat- 
uppföljning under HELA säljprocessen.

Skapa försäljningskultur 
Hur vi skapar engagemang i verksamheten och i kundens 
behov och problem.

Modern försäljning
Väskdängarens tid är förbi. Nu är det kunskapsförsäljning och 
förmågan att lyssna som avgör.

KURSLEDARE: JOHAN SKOGSTRÖM har lång erfarenhet av försäljningsarbete. 
Han har arbetat som försäljningschef med både nationella och internationella 
kunder. Johan har erfarenhet av allt från små företag till stora organisationer,  
både tillverkande företag och tjänsteföretag.

TORSDAG 12 APRIL 2018 TORSDAG 12 och 19 APRIL 2018

Affärsmodell 
Företagets strategi

Företagets strategi avgör lönsamheten mer än något annat. 
Strategi är HUR man kommunicerar och beter sig ute på mark-
naden, hur man marknadsför sig, hur man säljer och levererar. 

Ur innehållet
Affärsmodellen	 	 	
Vad är en affärsmodell och hur kan vi göra den konkurrensk-
raftig.

Utveckla	din	egen	affärsmodell
Varför man inte ska räkna marknadsandelar eller rekrytera 
”färdiga” medarbetare. 

Hygienfaktorer
Det som var konkurrensmedel igår är idag hygienfaktorer pga. 
allt hårdare konkurrens.

80-20-regeln 
Känslorna styr kundernas beslut mer än logiken. Logik är ofta 
en efterkonstruktion.

Var i heriarkin, hos vilka funktioner  
tas besluten om att köpa?
Påverka rätt personer med rätt argument. Påverka tidigt i kun-
dens köpprocess.

Att erbjuda större del av kundens värdekedja
Konsten att vara insatt i kundens kunds situation

Ny förpackning - samma produkt
Att höja lönsamheten med strategisk “förpackning”.
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Bokföring  
Mer än underlag för beskattning 

En smart användning av bokföringen ger grunden för för 
att skapa en lönsam verksamhet och styra mot uppsatt mål 
och vision.

Ur innehållet
Resultaträkningen - hur vi förbättrar den 
Hur ändra och anpassa resultat- och balansräkning till nytta för 
lönsamhet och utveckling. Krav på redovisaren för att få kon-
tinuerliga rättvisande resultat.

Mål och vision 
Vart vill vi vara om 3-5 år? Ekonomiska mål? Att välja strategier 
för att nå de ekonomiska målen.

Mätetal 
Det som går att mäta går oftast att förbättra. Och det mesta i en 
verksamhet går att mäta. 

Kompetens  
Kunskap ger lönsamhet

Teknikutvecklingen, nya processer och material ger nya 
möjligheter	att	överträffa	kundernas	förväntningar.	Det	
ställer samtidigt andra och nya krav på organisationen, 
personalens kompetens, arbetssätt och förmåga att arbeta 
tillsammans i och utanför organisationen.

Ur innehållet
Vad är lönsamhet och hur ökar vi den? 
Ökad lönsamhet kan uppnås genom att minska kostnaderna 
eller genom att öka kundvärdet (motivera en prishöjning). I den 
moderna produktionen blir kravet på kompetens allt större. 

Material, produktionsteknik eller ekonomi?
Medarbetarna behöver ha en gemensam bild av hela pro-
duktionen för en effektiv produktion. Att lära för livet innanför 
grindarna blir en nödvändighet.

Produktionsexempel 
Goda exempel från verkligheten. Även utrymme för deltagarnas 
egna erfarenheter och frågor.

KURSLEDARE: BENGT EKMAN, civilekonom med lång erfarenhet av små och
medelstora tillverkande företag. Han arbetar bl.a med processkartläggning, 
Lean Administration och ekonomistyrning av verksamheten. KURSLEDARE: JÖRGEN ANDERSSON, teknisk doktor i materialvetenskap 

med lång erfarenhet av produktion i små och medelstora tillverkande företag. 
Han arbetar bl.a. med kompetensutveckling mot industrin, är VD på Bergsskolan 
Kompetensutveckling AB och driver universitetsutbildning på Luleå Tekniska 
Universitet inom Materialteknik, Värmebehandling och Bearbetning.

Nya perspektiv och utvecklande idéer
Utbildningen är ett samarbete mellan IUC Stål & Verkstad 
och Bergsskolan Filipstad. Vi vänder oss till små och medel-
stora företag inom industrin och industrinära tjänster.

Utbildningen hålls i seminarieform och ger även utrymme 
för diskussion och erfarenhetsutbyte i gruppen.

Efter utbildningen kommer du att ha nya perspektiv och 
idéer om hur du kan förbättra din verksamhet.
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TORSDAG 19 APRIL 2018 TORSDAG 26 APRIL 2018

Tid, plats och pris

Kursdagar
Torsdag 12 april  2018, 09.00-16.00 
Torsdag 19 april  2018, 09.00-16.00 
Torsdag 26 april  2018, 09.00-16.00

Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad.

Anmälan: Senast torsdag 5 april. 
Anmälan till mail: mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se 
Kontakt: Mattias Hedström 070-294 75 70. Anmälan är bindande.

Deltagaravgift 
Pris: 12 000 kr (exkl. moms).  
Pris icke medlemmar: 15 000 kr (exkl.moms)



Bergsskolan i Filipstad etablerades år 1830 i 

samarbete med regionens näringsliv. Vi har sedan 

dess utbildat högskoleingenjörer och högskole- 

tekniker inom berg och metall. Våra ingenjörer är 

välkända inom industrin och har lätt att få jobb. 

Vi har en lång tradition av nära samarbete med 

industri och näringsliv, och våra utbildningar är  

väl anpassade till företagens behov.

I en globaliserad värld där direkta konkurrenter 

finns i såväl Skövde som Singapore är det tufft 

att driva industriföretag! Allt hårdare krav på pris, 

kvalitet och leveranstid gör att företagen ständigt 

måste utvecklas för att behålla sin konkurrens- 

kraft. IUC / Stål & Verkstad finns som ett stöd till  

de värmländska industriföretagen i denna resa  

där vår uppgift är att utveckla värmländsk industri!


