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När vi summerar 2018 ser vi tillbaka på ett 
händelserikt år både ur ett svenskt och värm-
ländskt industriperspektiv. Ett år i full fart och 
med nyheter, både positiva och negativa, vilka 
påverkar oss alla i hög grad.

är vi under 2018 besökte värmländska indus-
triföretag möttes vi av engagerade företagare, 
effektiv produktion och produkter av hög kval-
ité. Vi märkte även en tydlig trend att inves-
teringarna ökat. När IUC / Stål & Verkstad för 
ett par år sedan jämförde investeringstakten i 

Värmland med övriga Sverige låg vi som region efter. Nu up-
plever vi att Värmland tar igen ”tappad mark” vilket naturligt-
vis är mycket positivt. 

Investeringar för att ytterligare effektivisera i produktionen 
samt i olika systemstöd som t.ex. digital tidrapportering, 
analys av produktionsdata m.m. Viktiga investeringar för att 
bibehålla konkurrenskraften. 

ett relativt heltäckande utbud vad gäller kompetensförsörjning 
/ kompetensutveckling. Håll utkik på hemsidan där vi snart 
lanserar ett program för kompetensutveckling. Men detta 
är ett arbete som aldrig får ligga nere och vi kommer lägga 
mycket energi i frågan även framöver.

På nationellt och globalt plan har det även skett mycket 
under 2018. Ökad protektionism, främst från andra sidan 
atlanten, med bland annat ståltullar. Det har än så länge inte 
påverkat oss på annat sätt än oroliga börser. Precis som den, 
ibland, totala förvirringen som råder på de brittiska öarna 
kring utträde ur EU. Skulle hot om importtullar på europeiska 
bilar eller en ”no deal” brexit bli verklighet så är chansen stor 
att vi snabbt går in i en global recession som får betydande 
effekter här i Värmland. 

Även brist på nyheter har påverkat. Då tänker vi på den 
svenska regeringsbildningen som förlamat departement och 
statliga verk. Många av de beslutade satsningarna på svensk 
industri, som planerades in i budgeten för 2019, ligger för 
närvarande på is. I huvudsak på det omfattande landsbygds- 
programmet vilket skulle innebära stora insatser i många 
värmländska kommuner. Förhoppningsvis kommer det snabbt 
till en lösning på regeringsfrågan i inledningen av 2019. 
Risken är annars att vi inte ser en ”riktig” budget tidigast till 
hösten. Vilket skulle innebära förseningar, eller i värsta fall, 
strykningar av dessa viktiga initiativ.

På följande sidor kan ni läsa om vad vi jobbat med under 
2018 och även klicka er vidare till fördjupande reportage och 
artiklar på www.iucstalverkstad.se. Trevlig läsning!

Mattias Säfström - VD på IUC / Stål & Verkstad

N

Vi tycker även fortsättningsvis att det är väldigt viktigt att 
företagen genomför smarta investeringar i digital teknik, au-
tomation och robotisering. Genom den typen av investeringar 
kan värmländska företag fortsätta vara konkurrenskraftiga 
och på allvar börja ta tillbaka produktion som idag ligger i 
låglöneländer.

Kompetens är, och har länge varit, en stor gemensam 
utmaning för i princip alla företag vi möter. IUC / Stål & Verk-
stad lägger mycket energi och engagemang på just kompe-
tens. Vi är glada över att det nu börjar ge effekt. 

Ett exempel är Industriråd Värmland. Där vi i samverkan 
med flera andra parter, bland annat Region Värmland, lyckats 
driva igenom ett nytt yrkesprogram. För bästa effektivitet och 
kvalitet i utbildningen är det koncentrerat till 5 noder i Värm-
land. Vilka är ungdomar i hela Värmland, oavsett kommun, 
kan söka. Den kanske viktigaste aspekten är att vi lyckats 
få 16 värmländska kommuner att inse vikten av industriut-
bildning för företagens framtida kompetensförsörjning och 
samverka kring noderna.

Detta är ett bra första steg att bygga vidare på med fler 
utbildningar som möter industrins behov i dessa noder. Till 
detta driver IUC / Stål & Verkstad flera egna initiativ, samt är 
involverade i ännu fler, vilket gör att vi i nuläget kan erbjuda 

“i samverkan med flera andra parter, bland 
annat Region Värmland, har vi lyckats driva 
igenom ett nytt yrkesprogram. ”

Mattias Säfström, VD på IUC / Stål & Verkstad

Året som gått

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

http://www.iucstalverkstad.se
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Melinda, ung i svetsen på Volvo CE i Arvika

“IUC / Stål & Verkstad lägger  
mycket energi och engagemang  
på just kompetens.  
Vi är glada över att det  
nu börjar ge effekt.”

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Upptäck industrin! Melinda jobbar som nybliven  
svetsare på Volvo CE i Arvika. Se kortfilmen >>

https://youtu.be/pH_IWgmGui8
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      En del i robotlyftet  
Förmågan att utvecklas inom automation och robotisering 
spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens 
och tillväxt. Vi hjälper företagen att öka kunskapen om 
förutsättningar för ökad robotautomation. Under hösten 2018 
och början av 2019 har vi genomfört 21 st. förutsättningsstud-
ier och 10 st. förstudier i Värmland, Dalarna, Gävleborg och 
Örebro.

PILAR genomförs i samverkan med Automation region, Ro-
botdalen och RISE IVF. 

Dialog förs med Tillväxtverket om förlängning av projektet 
under resterande del av 2019.

Läs mer om PILAR >>

Projekt 2018

Naturligtvis vill vi att ni, som medlem i IUC / Stål & Verkstad, 
tycker att samtliga aktiviteter har en nära koppling till er vardag 
och era behov. Att ni har nytta av våra aktiviteter och tycker att 
det är värdefullt att ingå i Värmlands starkaste industrinätverk.

Året har handlat mycket om genomförande av projektaktiviteter då 
flera av våra projekt är mitt i genomförandefasen. Detta innebär 
mycket närvaro ute hos industriföretagen. Vi kan med glädje kon-
statera att vi får mycket bra feedback på innehåll och genomförande. 
Jag är därför övertygad om att vårt val av metod med företagsnära 
aktiviteter ute hos er är rätt väg. Nedan lite kort om pågående projekt 
och aktiviteter.

       Stöttning, vägledning och inspiration

Steg för Innovation i Värmländsk Industri hjälper företag att utveckla 
strategi och tänk. Hitta rätt finansiering, vara en attraktiv arbetsgiva-
re, kompetensutveckling,  eliminera tidstjuvar samt jobba strukturerat 
med innovation och utveckling. Tillsammans genomför vi en grundlig 
behovsanalys. Vi går igenom företagets möjligheter, utmaningar och 
prioriterar det som är viktigast för att utveckla företaget. Därefter tar 
vi fram en handlingsplan och genomför ett skräddarsytt program av 
aktiviteter, med er, hos er, för er. 
Läs mer om STIVI här >>

INDIGO- Digitalisering ger möjligheter för till-
växt och utveckling 

INDIGO är en satsning för att öka användande av digital teknik. 
Genom projektet har 30 stycken företag redan påbörjat sin digital-
iseringsresa.Som företag får ni hjälp och stöd av en coach för att 
komma igång med er digitalisering. Vi utgår från företagets behov 
och önskemål, insatserna anpassas därefter. Projektet pågår hela 
2019 och vi har utrymme för ytterligare 20 företag som vill utvecklas 
med hjälp av digital teknik. Läs mer om INDIGO >>

SIAM - Nytt projekt 2019!
3 årigt projekt där vi tillsammans med kompetens från 
Bergsskolan i Filipstad kan stötta företag i utvärdering och 
utveckling av produktionsprocessen samt analys och optim-
ering av materialval. Målet med projektet är att stärka delta-
gande företags konkurrenskraft, samt att 
förbereda processer för ex digitalisering 
och automatisering. I projektet skall 
vi arbeta med 25 företag, varav 12 
redan är klara för deltagande. 

Filmen om Bergsskolan >>

™

FÖRLÄNGT
TILL DEC 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

http://iucstalverkstad.se/bergskolan-utvecklas-den-materialtekniska-kompetensen-narmare-an-du-tror/
http://iucstalverkstad.se/projekt/pilar-ett-delprojekt-i-robotlyftet/
http://iucstalverkstad.se/projekt/vi-stottar-vagleder-och-inspirerar-varmlandsk-industri/
http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/
http://iucstalverkstad.se/projekt/vi-stottar-vagleder-och-inspirerar-varmlandsk-industri/
http://iucstalverkstad.se/projekt/pilar-ett-delprojekt-i-robotlyftet/
http://iucstalverkstad.se/bergskolan-utvecklas-den-materialtekniska-kompetensen-narmare-an-du-tror/
http://iucstalverkstad.se/projekt/digitalisering-ger-mojligheter-for-tillvaxt-och-utveckling/
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Medlemsaktiviteter 2018

Under 2018 har IUC / Stål & Verkstad genomfört åtta 
medlemsaktiviteter, alla med syftet att skapa relationer 
mellan medlemsföretagen och sprida kunskap på rele-
vanta områden, dessa var:

Kickstart digitalisering i samarbete med teknikföretagen   
- 21:a februari. Se film >>

Seminarie Unika material ger 1000 idéer till nya affärer  
i samarbete med Uddeholm - 1:a mars. Läs mer >>

Seminarie Generations- och ägarskifte - 15:e maj

Automationsexpo i samverkan med Automation region och 
Robotdalen - 11:e september. Läs mer >>

Leankonferens med tema supply chain management - 
1:a november.  Se film >>

Värmlandsmontern Elmia Subcontractor - v 46.  
Upplev Värmlandsmontern på en minut >>

Workshop Automation och robotisering i samarbete med 
Automation region och Robotdalen - 21:a november

Workshop Industriell transformation och digitalisering   
- 6:e december. Se filmen här >>

Totalt har ca 250 personer ur värmländsk industri deltagit på 
våra seminarier och workshops under 2018, vilka deltog ni på?

Utöver detta har vi även deltagit på yrkes- och gym-
nasiemässor, som representant för värmländsk industri, 
för att locka ungdomar att välja utbildningar som leder till 
anställningar inom vår bransch. 

Värmlandsmontern på Elmia 
Subcontractor är en årligen 
återkommande aktivitet. 
Tillsammans med 6 medlems-

företag ställde vi 2018 ut och visade upp värmländsk industri 
för 15 000 besökare på norra Europas ledande underlever-
antörsmässa. Möt medlemmarna på mässgolvet live här >>  

Värmlandsresan. Under 2018 har vi genomfört 3 st ”Värm-
landsresor” i totalt 4 kommuner. Till resorna bjuder styrelsen i 
IUC / S&V in kommunala och regionala politiker och tjänste- 
män för en dialog kring industrifrågor ute hos medlemsföreta-
gen. Syftet är enkelt – se till att industrifrågorna finns ”top of 
mind” hos våra politiskt styrda organisationer.

2018 års deltagare i Värmlandsmontern på Underleverantörsmässan Elmia Subcontractor.

Under 2018 har vi genomfört 3 st ”Värmlandsresor” . Här ett besök hos Perfekta industrier i Arvika.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

http://iucstalverkstad.se/bergskolan-utvecklas-den-materialtekniska-kompetensen-narmare-an-du-tror/
http://iucstalverkstad.se/nu-ar-kickstart-karlstad-igang/
http://iucstalverkstad.se/stort-intresse-kring-1000-ideer/
http://iucstalverkstad.se/lite-fran-robotlyftets-automation-expo-i-karlstad/
http://iucstalverkstad.se/smarta-metoder-for-ett-effektivt-materialflode-pa-arets-leankonferens/
http://iucstalverkstad.se/hela-varmlandsmontern-pa-mindre-an-en-minut/
https://youtu.be/qk9A8zqSMUY
http://iucstalverkstad.se/massnack-i-varmlandsmontern/
http://iucstalverkstad.se/varmlandsresan-har-mots-foretag-och-politiker-direkt/
http://iucstalverkstad.se/varmlandsresan-har-mots-foretag-och-politiker-direkt/
http://iucstalverkstad.se/massnack-i-varmlandsmontern/
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2018 i siffror 18
STIVI: 3,8 mkr - totalt: 15,2 mkr (2017-2020)
INDIGO: 1,7 mkr - totalt: 4,7 mkr (2017-2018)
PILAR: 0,7 mkr - totalt: 0,8 mkr (2018-2019)
Smart industri NMS: 0,5 mkr - totalt 1,5 mkr (2018-2019) 
TOTALT nytta till industriföretagen: 7,3 mkr.
Uppväxling på insatta medlemsavgifter  
(projektmedel hänförliga till 2018) - 12 ggr

Projektmedel, nytta till industriföretagen

 Medlemmar och delägare 117 st 
Genomförda företagsbesök 350 st
 Medlemsavgifter 0,6 mkr

En hårdhetsmätare eller sk Brinellmätare 
från tidigt 1900-tal, som återfinns i labbet på 
Bergskolan i Filipstad.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Vårt övergripande mål för 2019 är att fortsätta  
med genomförandet av våra olika projekt.  
Modellen med verksamhetsnära stöttning på  
plats hos industriföretagen håller vi fast vid.

i kommer även fortsättningsvis att lägga mycket 
kraft på kompetensfrågorna, vilka är centrala 
och en grundförutsättning för en konkurrensk-
raftig industri. Mycket finns på plats, men vi kom-
mer lägga än mer energi på att täppa till luckor. 

Bland annat kommer vi att genomföra fler aktiviteter för att 
visa möjligheterna i industrin för våra högstadieungdomar. 

Vi kommer att göra fler värmlandsresor. Vi märker att det är 
ett effektivt och uppskattat sätt att lyfta industrifrågorna hos 
våra politiker och tjänstemän. Det kommer såklart att genom-
föras ett antal seminarier och aktiviteter även under 2019. 

Trendspaning 2019
Om jag som avslutning ska spana lite på 2019, så kommer 
här lite mer eller mindre grundade tankar. Jag tror att vi under 
andra halvan av 2019 får en inbromsning i högkonjunkturen, 
det kommer inte bli någon krasch utan en gradvis avmattning. 
Innan dess har parterna kommit överens om en ny modell för 
omställning vid arbetsbrist som gör att fler företag väljer att 
utbilda än att säga upp personal. 

“vid årsskiftet är vi 200 företag som är 
engagerade i verksamheten”

“Vi märker att det är ett effektivt och  
uppskattat sätt för att lyfta industrifrågorna 
hos våra politiker och tjänstemän”

Inför 2019

V

Klart i skrivande stund är en workshop om tjänstefiering i 
Munkfors i februari, en kompetensdag i mars och deltagande 
på Yrkesmässan i Karlstad. 

Det kommer även finnas många underleverantörer som kom-
mit så långt i digitalisering och automatisering att de på allvar 
kan konkurrera med östländer på pris. Dessa företag kommer 
att ta volymer som tidigare producerats i ex Polen och Kina 
vilket gör att nedgången blir mycket mindre kännbar. 

Fler och fler företag kommer att få upp ögonen för 3D-print-
ing och vi ser att några, som ett första steg, börjar att ersätta 
reservdelslager med 3D-printers. Ännu fler företag ser nyttan 
och värdet i att vara medlemmar i IUC / Stål & Verkstad och vid 
årsskiftet är vi 200 företag som är engagerade i verksamheten 
som delägare eller medlemmar. Inte helt nattsvart med andra 
ord. Oavsett om utvecklingen blir enligt ovan eller det visar sig 
vid nästa summering att det var helt fel så önskar vi på IUC / 
Stål & Verkstad alla medlemmar stort lycka till under 2019!     

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, Värm-
land även fortsättningsvis ska vara en attraktiv plats för både 
boende och jobb. 

Det är ni som genom medlemskap, delägarskap och utman-
ingar är företagsnätverket som gör att IUC / Stål & Verkstad 
kan bedriva arbete för värmländsk industri. Tack! 

digi3D-skiftet

För de som gillar rally så finns även möjligheten att åka 
med oss på Rally Sweden! Vi har tre platser så kontakta oss 
omgående om intresse finns. 

Har ni som medlemmar specifika önskemål på något ni 
skulle vilja höra eller lära mer om? Kontakta oss så gör vi vårt 
yttersta för att kunna tillgodose era behov!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

http://iucstalverkstad.se/varmlandsresan-har-mots-foretag-och-politiker-direkt/
http://iucstalverkstad.se/har-traffar-ni-morgondagens-industrimedarbetare/
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