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2017 var i många avseenden ett mycket bra år. 
Svensk industri har gått på högvarv och många 
av våra värmländska industriföretag, både stora 
och små, har investerat, växt och utvecklats

ör IUC / Stål & Verkstad är det första hela året 
sedan sammanslagningen och det har även hänt 
mycket i vår verksamhet. Kärnan i verksamheten 
är nätverket av företag och kunskap om före-
tagens behov, utifrån den kunskapen startar vi 
och driver projekt, aktiviteter och program för att 

stötta företagen, inget nytt i detta. Utifrån den modellen blir 
mötet med industriföretagen centralt. Vår ambition har varit 
att genomföra 100 företagsbesök per år, vilket vi lyckats med 
och vid årsslutet kan vi räkna in ca 180 företagsbesök. 

Varje besök vi genomför är unikt, vi träffar många engag-
erade företagare och människor. Vi kan med glädje konstat-
era att det finns mängder av kompetens, idéer, fantastiska 
produkter och lösningar ute hos våra värmländska företag! 

Vilka är då utmaningarna som värmländska industriföretag 
står inför? Som nämnt ovan så är varje besök unikt, men 
det finns ändå några övergripande trender som vi tycker är 
ganska tydliga. För det första är behov inom kompetens-
försörjning något som vi stöter på hos i princip varje företag 
vi besöker, särskilt efter halvårsskiftet 2017. Inte så konstigt 
med tanke på konjunkturläge och att företag börjar känna av 
pensionsavgångar. Kompetent personal som i många fall ar-
betat i företagen under många år, tackar för sig och går i pen-
sion. Tyvärr har vi många fler pensionsavgångar framför oss, 

2017 har också inneburit en uppväxling av arbetet i IUC 
/ Stål & Verkstad. Framförallt är det två större projekt som vi 
dragit igång, STIVI (Steg för innovation i värmländsk industri) 
och INDIGO (Industriell digitalisering i praktiken) där mer 
resurser möjliggör än mer närvaro och arbete ute hos de 
värmländska industriföretagen. För att genomföra projekten 
har rekrytering av nya medarbetare genomförts. Erfarna och 
kompetenta individer med gedigen bakgrund inom respektive 
specialistområde och företagande. 

Industrin har under 2017 fått ett större fokus i både 
regional och nationell politik. Regeringen har rullat ut pro-
grammet Smart industri, vilket i sin tur innebär en gräddfil för 
industriföretag att delta i satsningar och projekt. Näringsde-
partement och Utbildningsdepartement med ansvariga min-
istrar har verkligen efterfrågat input, vilket gör att IUC / Stål & 
Verkstad och andra organisationer som företräder industrin 
har fått mycket ”sändningstid”.     

Avslutningsvis, allt arbete vi genomför möjliggörs av 
att det finns industriföretag i Värmland med ambitioner och 
potential som vill utveckla sin verksamhet för att, i slutändan, 
Värmland även fortsättningsvis ska vara en attraktiv plats för 
både boende och jobb. Det är ni som genom medlemskap, 
delägarskap och utmaningar är företagsnätverket och som 
i förlängningen gör att IUC / Stål & Verkstad kan bedriva 
arbete för värmländsk industri.   

På följande sidor kan ni läsa om vad vi jobbat med under 
2017 och även klicka er vidare till fördjupande reportage och 
artiklar på www.iucstalverkstad.se. Trevlig läsning!

Mattias Säfström - VD på IUC / Stål & Verkstad

F

t.ex. bland IF Metalls medlemmar kommer ca 1200 personer 
uppnå pensionsålder de närmaste tre åren. Vi engagerar oss 
i frågan både direkt mot företagen i de projekt vi driver, men 
även för att vi ska få ett bättre system runt företagen. Bra 
matchning av den kompetens som finns tillgänglig, relevanta 
utbildningar och inte minst validering av den nya kompetens 
som vi fått tillgång till genom de nyanlända vi har i Värmland. 

Ett annat behov som sticker ut är marknadsföring och 
försäljning. Men vi tror att detta behov ibland grundar sig i 
det erbjudande, den produkt eller tjänst, som företagen har 
och säljer. Det vill säga, det är egentligen inte i arbetet med 
marknadsföring och försäljning som bristerna ligger. Det blir 
en situation där det blir fråga om ”hönan eller ägget”, är det 
erbjudandet eller arbetet för att marknadsföra och sälja? 
Oftast är det inte svart eller vitt, utan lite av båda. 

“Vi kan med glädje konstatera att det finns massor 
av kompetens, idéer, fantastiska produkter och 
lösningar ute hos våra värmländska företag!”

Mattias Säfström, VD på IUC / Stål&Verkstad

Ännu ett år läggs till handlingarna.

http://www.iucstalverkstad.se
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Vår verksamhetsmodell

“För det första är behov inom kompetensförsörjning något som vi stöter på hos i 
princip varje företag vi besöker, särskilt efter halvårsskiftet 2017. Inte så konstigt 
med tanke på konjunkturläge och att företag börjar känna av pensionsavgångar. ”

“Kärnan i verksamheten är nätverket av företag och kunskap om företagens 
behov, utifrån den kunskapen startar vi och driver projekt”
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FÖRSTUDIE SMART INDUSTRI 
En förstudie på uppdrag av Region Värmland och med finan-
siering av Tillväxtverket. IUC / Stål & Verkstad genomförde 50 
företagsbesök med frågeställningar främst kring digitaliser-
ingsbehov och kompetensförsörjning. Förstudien låg sedan 
till grund för ansökan till projektet INDIGO (Industriell digital-
isering i praktiken)

Läs vår sammanställning över resultat och slutsatser här >>

Projekt, Aktiviteter och program 2017

™

STIVI - Steg för innovation
Steg för innovation i värmländsk industri, projektet där mycket 
av förarbetet genomfördes under 2016, startade vid halvårss-
kiftet 2017. Genom projektet har vi möjlighet att komma ut 
till er, tillsammans analyserar vi era utmaningar och priorit-
erade områden för innovation, tillväxt och konkurrenskraft. 
Efter analysen tar vi fram en handlingsplan och genomför ett 
skräddarsytt program av aktiviteter, med er, hos er.

Projektet finansieras av 7 värmländska kommuner,  
Region Värmland och Tillväxtverket.

Läs mer om STIVI här >>

INDIGO - Industriell digitalisering
Industriell digitalisering i praktiken, INDIGO är en satsning i 
Värmland, Örebro och Dalarna för att främja ökat användan-
de av digital teknik hos små och medelstora företag.  
I projektet får företagen konkret hjälp med att komma igång 
och genomföra sin digitaliseringsresa. Vi utgår från företagets 
behov och insatserna anpassas därefter.

Projektet finansieras av Region Värmland, Region Dalarna, 
Region Örebro, Örebro Universitet och Tillväxtverket.

Läs mer om INDIGO här >>

MEET - Smartare möten
Inom projektet tar vi fram effektiva arbetssätt för intern  
kommunikation och mötesstruktur i två värmländska företag.

Projektet finansieras av Vinnova och sker i samverkan med 
Swerea IVF och Chalmers.

Läs mer om vad MEET är här >>

http://iucstalverkstad.se/smart-industri-varmland-2017/
http://iucstalverkstad.se/projekt/ger-ditt-foretag-innovativ-vaxtkraft/
http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/
http://iucstalverkstad.se/wp-content/uploads/2018/02/broschyrmeetmodellen.pdf
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LEANPROGRAM
IUC / Stål & Verkstad har ett leanprogram som riktar sig 
till industriföretag som vill starta upp, eller arbeta vidare med 
lean. Programmet sträcker sig över 1 – 1,5 år och innehållet 
planeras tillsammans med det individuella företaget. Under 
2017 har vi genomfört leanprogram hos 3 företag.

För de företag som genomfört leanprogram, produktion-
slyftet, eller andra insatser finns Lean nätverk Wermland. I 
nätverket ingår ett antal företag som kontinuerligt arbetar med 
lean och ständiga förbättringar. Träffarna sker ute hos företa-
gen och syftar till att dela kunskap och goda exempel. 

I nätverket ingår ett antal företag och under 2017 genom-
fördes 2 träffar. En sådan träff var Lean nätverk Wermlands 
dramatiska årskonferens. Läs mer här>>

Under 2017 har IUC / S&V genomfört 9 medlemsaktiviteter, 
alla med syftet att skapa relationer mellan medlemsföretagen, 
sprida kunskap på relevanta områden och marknadsföra 
värmländsk industri. 

Ett exempel är Workshopen Tjänstefiering och tjänstelogik 
som vi arrangerade i Arvika Näringslivscentrum i slutet av 
september.

Den är en del av det strategiska innovationsprogrammet 
Produktion 2030 för hållbar produktion i Sverige. 
Läs mer om workshopen här >>

Under Aktuellt på vår hemsida finns artiklar och reportage 
från några av våra aktiviteter. Gå vidare till Aktuellt >>

Medlemsaktiviteter Program och nätverk 

LEAN AFFÄRSMODELL
Att utveckla företagets affärsmodell för ökad lönsamhet 
och hållbarhet.

Affärsmodellen är central och det är där företagets förmå-
ga att leverera kundupplevelse och konkurrenskraft avgörs. 
I en väldesignad affärsmodell skapas en helhet genom att 
föra samman strategi, modeller, förmågor, it och organisa-
tion. Förändrade kundbeteenden skapar idag stora utman-
ingar. En affärsidé är sällan unik, det är HUR du realiserar 
din affärsmodell som särskiljer ett framgångsrikt företag från 
sina konkurrenter. 

Vi agerar rådgivare, coacher och pådrivare med ett ”ofär-
gat” helikopterperspektiv på verksamheten. Vi bidrar med 
aktivt stöd till respektive bolags VD och ledningsgrupp.

IUC/Stål & Verkstads nätverk av konsulter har lång erfaren-
het av industriell verksamhet från mindre och större företag. 

Fyra  företag har startat upp Lean affärsmodell under 2017

Ett exempel på företag som genomgått programmet Lean 
affärsmodell är Nordic Husbilar i Kristinehamn. 

Läs bland annat om Nordic Husbilar i reportaget  
om “Företag i förändring” här >>

http://iucstalverkstad.se/lean-och-digitalisering-ger-smartare-industri/
http://iucstalverkstad.se/tar-du-betalt-det-du-gor/
http://iucstalverkstad.se/aktuellt/
http://iucstalverkstad.se/aktuellt/
http://iucstalverkstad.se/foretag-i-forandring/
http://iucstalverkstad.se/foretag-i-forandring/
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2017 i siffror 

’17
STIVI: 3,25 mkr – totalt 15,2 mkr (2017 – 2020)
INDIGO: 2,3 mkr – totalt 4,7 mkr (2017-2018)
Förstudien: 343 kkr
MEET - UP:  50 kkr – totalt 100 kkr (2017-2018)
I & IP checkar: 1,0 mkr
Bidrag från länsstyrelsen i samverkansprojekt: 285 kkr
Totalt, nytta till industriföretagen: 7,2 mkr.
Uppväxling på insatta medlemsavgifter  
(projektmedel hänförliga till 2017) - 13 ggr

Projektmedel, nytta till industriföretagen

Medlemmar:59 st
Delägare aktiebolag:35 st
Medlemsavgifter:536 kkr
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i slutprodukten. Vid godkänd ansökan drar projektet igång i 
september -18. I projektet Smart industri Norra mellansverige 
har vi i Värmland möjlighet att genomföra piloter och att testa 
nya vägar för att stötta industrin. Vi bevakar även vad som 
händer i regeringens program Smart industri under 2018. Vår 
förhoppning är att kunna söka projekt inom det automations-
lyft där regeringen avsatt 110 mkr.

Under 2018 kommer vi att prioritera arbetet med 
våra projekt, vilket innebär att vi kommer lägga 
mycket kraft och tid ute hos företagen, att stötta er 
i er utveckling av verksamheten.

i kommer bland annat även att bjuda in till 
digitaliseringsseminarier, Kickstart, för er 
som  är nyfikna på digitaliseringsmöjligheter i 
industrin. Det kommer även att finnas mycket 
spännande möjligheter för er som vill ta till 
sig nya, konkreta innovationer och utveck-

la dessa till nya produkter, bland annat i samarbete med 
Uddeholm AB med start 1:a mars. Under 2017 har vi också 
lagt en hel del tid på en idé som går under namnet Indus-
triråd Värmland. Industrirådet ska verka för en effektiv och 
ändamålsenlig kompetensförsörjning till värmländsk industri. 
Målsättningen är att arbetet tar fart på allvar under inled-
ningen av 2018. Arbetet sker i samarbete med utbildnings- 

När det kommer till innovation och framtid så bevakar vi 
området 3D-printing, eller additiv tillverkning, noga. Vi har 
ju flera initiativ redan i Värmland inom området, jag tänker 
främst på Karlstads Universitets projekt AT- Lab, där möjlig- 
heten finns att göra prototyper i en högteknologisk printer 
samt Hagforsbaserade Uddeholms arbete med högkvalitativt 
pulverstål. I närområdet finns flera initiativ. Hur kan vi samord-
na dessa och säkra att den kunskap som byggs upp stannar 
och genererar affärer i Värmland? 

Slutligen är målsättningen att arrangera Värmlandsmontern 
på Elmia Subcontractor även under 2018. Elmia är en viktig 
kanal för att nå nya och gamla kunder som vi hoppas att ännu 
fler av våra medlemmar utnyttjar.

Sammanfattningsvis fortsatt hårt jobb för att stötta värm-
ländsk industri!

När det kommer till innovation och framtid 
bevakar vi området 3D-printing, eller additiv 
tillverkning, noga.

Arbetet sker i samarbete med utbildnings- 
anordnare, arbetsmarknadens parter, 
klustren Paper Province och Compare samt 
Handelskammaren.

anordnare, arbetsmarknadens parter, klustren Paper Prov-
ince och Compare samt Handelskammaren. Vi ansöker om 
ett nytt projekt, SIAM, i samverkan med Bergsskolan. I SIAM 
kommer vi att kunna gå in i produktionsprocessen och hjälpa 
företag med sk. processfönster dvs parametrar, max och min-
värden, som påverkar egenskaper i materialet och kvaliteten 

Inför 2018

V
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