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Likt många år tidigare är känslan i december 
och januari att det föregående året har gått 
väldigt fort. Så var det även för mig i slutet av 
2019. Både utifrån att tiden rusat iväg, men 
också att utveckling inom teknik och viktiga 
områden som hållbarhet och miljö rört sig 
framåt i en fart som jag inte upplevt tidigare. 

ag kommer att återkomma till detta i min fram-
tidsspaning, men risken, eller möjligheten, är att 
utvecklingen kommer att gå lika snabbt eller än 
snabbare under lång tid framöver.

IUC / Stål & Verkstad är nätverket av industri och industrinära 
företag i Värmland! Vi som jobbar i organisationen har som 
huvuduppgift att veta vilka utmaningar företagen står inför 
och att agera utifrån dessa. För detta har vi en enkel metod. 
Vi åker till företagen och pratar med ledning och medar-
betare. Vi har analysmodeller där vi samlar in data på ett 
standardiserat sätt, men dialogen och känslan på plats hos 
företagen är oerhört viktig för att samla kunskap som vi sedan 
kan agera på. 

industriellt yrkesvux, har 170 elever genomgått utbildningen 
industribas. En utbildning med inriktningar inom bland annat 
CNC, svets och underhåll. Arbetsförmedlingen har, trots (eller 
tack vare?), tuffa förutsättningar fokuserat på rekryteringsut-
bildningar och utbildat ett stort antal elever till industrin med 
hjälp av ex. Lernia. 

Bergsskolan, en institution med flera hundra års erfaren-
het av att utbilda spetskompetens inom bland annat stål och 
metall, har funnit en ny och hållbar form för verksamheten 
genom att kapa banden till universiteten och ombildat till 
yrkeshögskola. Det finns många fler exempel och IUC / Stål 
& Verkstad är engagerade på ett eller annat sätt i allt ovan-
stående. Av den enkla anledningen att kompetens är centralt 
för en konkurrenskraftig och effektiv industri i Värmland.    

Vad som inte är lika roligt är att den nya regeringskonstella-
tionen helt verkar glömt närings- och framförallt industripolitik-
en i sin iver att få ihop en agenda som passar alla viljor. Från 
att ha stora satsningar i bland annat ”Smart Industri”, med 
mycket medel avsatta under den förra mandatperioden, så 
går det inte att hitta ordet ”Industri” på ett enda ställe i varken 
72-punktsprogrammet eller statsbudgeten. Detta är såklart 
oroande! Ett arbete där IUC och andra aktörer, tillsammans 
med Tillväxtverket som finansiär, genomfört massor av 
utveckling som gynnar de mindre industriföretagen. Vilket 
nu riskerar att gå om intet eftersom inga medel finns för att 
fortsatt möta behoven hos företagen.

På följande sidor kan ni läsa om vad vi jobbat med  
under 2019 och även klicka er vidare till filmer och artiklar på 
www.iucstalverkstad.se. 

Trevlig läsning!

Mattias Säfström - VD på IUC / Stål & Verkstad

Hur vi agerar beror sedan på vilken väg som är mest 
effektiv att gå. Ibland är det att starta ett projekt som direkt, 
tillsammans med företagen, möter utmaningarna, exempelvis 
digitalisering och robotisering. Ibland är det att starta debatt 
kring en fråga, ett exempel från 2019 är tillgång till lån och 
krediter samt den lokala närvaron från bankerna. Ibland rör 
det sig om att skapa medvetenhet hos våra politiker, så att de 
i sin tur kan agera på frågor som är viktiga för den värmländs-
ka industrin.

De riktigt stora frågorna kräver aktiviteter på alla fronter. 
Bästa exemplet är kompetensförsörjning och kompetensut-
veckling i företagen. Det är fortfarande en stor utmaning för 
industri- och teknikföretag att hitta, behålla och utveckla duk-
tiga medarbetare. Det gäller framförallt kollektivpersonalen, 
dvs maskinoperatörer, svetsare m.fl. . Men även personal 
med högre kompetens som tekniker och ingenjörer. Här 
måste vi jobba kontinuerligt på alla fronter för att det ska ge 
resultat. Men jag tycker ändå att arbetet lönar sig. 

Vi har i Värmland ett starkt Teknikcollege som utbildar indus-
triarbetare och tekniker av hög klass. Inom sammanslutnin-
gen Industriråd Värmland, som i ett första steg fokuserat på 

“dialogen och känslan på plats hos 
företagen är oerhört viktig för att samla 
kunskap som vi sedan kan agera på ”

Mattias Säfström, VD på IUC / Stål & Verkstad

Året som gått 2019

J

http://www.iucstalverkstad.se
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“Det är fortfarande en  
stor utmaning för industri- 
och teknikföretag att hitta, 
behålla och utveckla  
duktiga medarbetare”
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ROBOTLYFTET - ett stöd för utvärdering och 
utveckling inom automation och robotisering.
IUC Sverige har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra 
Robotlyftet i hela Sverige under 2019 – 2021. Målet är att öka 
företagens kunskaper om användning av och investeringar i 
automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, 
automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt 
som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga 
och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora 
företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur 
automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling 
och hur de ska gå tillväga.

Robotlyftets satsning består av flera olika delar såsom ekonomiskt 
stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga 
nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med 
ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investering-
ar i automationsteknik och robotar.

Allt börjar med en förutsättningsstudie – En produktionscoach från 
IUC / Stål & Verkstad besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsam-
mans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en 

Projekt 2019

INDIGO ökade företagens digital mognad

INDIGO var en satsning för att öka användande av digital teknik. 
Vilken pågick från juni 2017 till december 2019..

Samt den inre digitaliseringen: Effektivare arbetssätt med hjälp 
av digitala verktyg. Bättre utnyttjande av befintliga system för ökad 
effektivitet.

En utmaning ett av de medverkande företagen hade var att de ville 
göra sig ”papperslösa” genom att digitalisera och effektivisera idag 
affärskritiska processer. Som t.ex. följesedlar, leverantörsfakturor och 
tidrapporter. 

En coach hjälpte företaget att införa nya processer och en ny 
digital hantering av följesedlar och tidrapportering för kundprojekt 
via mobil-lösning till befintligt verksamhetssystem. Detta har frigjort 
tid, minskat pappersmängden och manuellt arbete. De har idag full 
digitalkontroll över hela kedjan i kundprojekten, nedlagd tid, inköpta 
produkter m.m. och har ökat både omsättning och lönsamhet.

Medverkande företag 67 stycken varav 46 i Värmland.
Stöd i tid: 80 timmar/företag
81% säger att deras digitala mognad har förändrats. 
57% har påbörjat eller fortsatt en digitaliseringsinsats
81% har avsatt resurser för insatser
24% planerar en insats.
62% kommer att genomföra det inom ett år. 
90 % Har aldrig tidigare varit med i ett IUC projekt.
66 % Har gått vidare till andra projekt inom IUC/S&V

kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och 
affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en 
Automationscheck. 

Automationscheckar till företagen 
Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot 
högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt 
stöd i form av automationscheckar. Checkar-
na kan användas för att ta in konsulthjälp 
för att utveckla detta arbete.

Syftet är att minska de teknis-
ka och ekonomiska riskerna 
inför en investering i 
modern automa-
tionsteknik och öka 
kännedomen om hur 
automation och robo-
tisering kan bidra till att stärka 
företagets utveckling. IUC / Stål & 
Verkstad stöttar företagen i ansökan.

Se filmen om Robotlyftet från projektets mont-
er i Värmlandsmontern under Elmia Subcontrac-
tor 2019 i Jönköping här >>

INDIGO I SIFFROR
Genom att besöka, lyssna på utmaningarna och utgå från företa-
gens nivå och behov har vi genomfört 67 stycken anpassade coach-
ningsinsatser mot industriföretag. 

46 värmländska företag har fått hjälp och stöd i sin digitaliseringsre-
sa med 80 timmar/företag. IUC / Stål & Verkstad arbetade även över 
länsgränserna i Dalarna och Örebro län. 

Insatserna har främst varit dels inom yttre digitalisering: Hur syns 
företagen utåt, hur kommunicerar och interagerar de med sina 
kunder. Vart skall de synas? Facebook, Instagram etc. Framtagande 
av Social Media Strategi och digital strategi kopplat till verksam-
hetens övergripande strategi och mål. Webshop och betallösningar. 

https://iucstalverkstad.se/robotlyftet-i-varmlandsmontern-gav-mersmak-hos-sma-och-mellanstora-foretag/
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SIAM - Ett projekt för ökat medvetande hos 
företag kring materialteknik och metallurgi 
Tillsammans med BKU - Bergsskolan Kompetensutveckling har vi 
utvecklat en metall- och materialinriktad satsning, ett område det 
ofta råder kompetensbrist på. Syftet är att hjälpa industriföretag med 
specialistkunskap kring materialära och metallurgi, för att förebygga 
problem med t.ex. svagheter i legering, slitage och hållfasthet genom 
ökad förståelse och kunskap i materialteknik.

Den förste ingenjören - Skapar ökad  
konkurrenskraft
Vi jobbar med att stötta VD i små och mellanstora företag i processen 
att hitta, inspirera och anställa sin första ingenjör för att skapa ökad 
konkurrenskraft. Ett projekt vi genomför tillsammans med Sveriges 
Ingenjörer. 

Processen består av kartläggning av företagets behov till rekrytering 
och introduktion på arbetsplatsen.

STIVI - Stöd, vägledning och inspiration
STIVI – Steg för innovation i värmländsk industri, är ett projekt som 
hjälper företag med att utveckla strategier, att hitta rätt finansiering, 
vara attraktiv arbetsgivare, kompetensutveckla personal, hitta och 
eliminera tidstjuvar och jobba strukturerat med innovation och ut-
veckling. Här följer några av de områden vi jobbat med under året.

Workshop - företagets nuläge och behov
Vi har besökt företag och kartlagt nuläget i verksamheten samt tagit 
reda på vilka utmaningarna är och vad som behöver göras.

Innovationsprojekt – förverkliga nya idéer
Tillsammans har vi analyserat idéen, tagit fram en handlingsplan och 
hjälp till med ansökan om företagsstöd.

Kompetensnätverk för produktionsledning
Inom affärsnätverket har vi jobbat vi med förbättringsarbete, stöd och 
hjälp till produktionsledning.

Flödesanalyser – kartläggning av processer
Här har vi jobbat med effektiviseringsarbete och kartlagt processer 
inom till exempel tillverkning, administration och förändringsarbete.

Marknadsföring 
Vi hjälper företaget igång 
med att strukturera en smart 
och effektiv säljprocess. 

Projekt 2019

Affärsnätverk Unga  
ledare i industrin
Unga ledare i industrin är ett 
nätverk för erfarenhetsutbyte, 
långsiktiga relationer, ny 
kunskap och inspiration inom 
tillväxtfrågor. Här har vi jobbat 
med ett antal värmländska 
små företag och coachat dem i 
olika utvecklingsfrågor.

Stärkt varumärke
Vi har hjälpt företag att utveckla företagskulturen och hur de kan 
stärka och efterleva sitt varumärke.

Strategiskt / operativt HR arbete
Vi har gett tips, råd och processledning inom HR- och personalfrågor, 
rekrytering, omställning, team- och ledarutveckling.

Tjänstefiering – att ta betalt 
Vi har utvecklat förmågan att ta betalt för hela sitt erbjudande och  
kompetens, framför allt genom så kallade tjänstefieringsworkshops.

Finansiering 
Vi har gett vägledning kring finansiering och ekonomiskt stöd, vilka  
möjligheter som finns och vilka kontakter som behöver tas.

Generationsväxling och exit
Vid funderingar på ett generationsskifte i företaget eller en exit har vi 
hjälpt företag att komma igång.

Strategisk kompetensförsörjning - Stöd i att 
säkerställa kritiska kompetenser

Projektet handlade om att ge stöd och hjälp vid behov av kompeten-
sutveckling ute hos små och medelstora industriföretag. Det kan gälla 
fortbildning inom robotisering, svetskurser, nya kunskaper i fakture-
rings- och affärssystem, färsk CNC-kompetens osv.

Med företagens framtidsplaner och strategier som grund har vi 
erbjudit stöd i att identifiera kritiska kompetenser för företaget och 
att undersöka och säkerställa kompetensen hos personalen. Utifrån 
detta tog vi gemensamt fram en handlingsplan för att utveckla de 
långsiktiga målen för verksamheten.

3D analys - Additiv tillverkning för industrin
I ett samarbete med Alfred Nobel Sciencepark, Karlstads Universi-
tet och Örebro Universitet har IUC / S&V gjort en genomlysning av 
tekniken 3D- printing / Additiv tillverkning. Fokus låg på att identifiera 
vilka gap som finns, vad som krävs för att fler företag ska kunna ta till 
sig tekniken och börja nyttja de fördelar som den medför.

Företaget Falcken fick hjälp i STIVI 
med att utveckla sin marknadsföring.  
Se filmen om Falcken >>

https://youtu.be/UbEvZ0DawzU
https://youtu.be/UbEvZ0DawzU
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Medlemsaktiviteter 2019

Under 2019 har IUC / Stål & Verkstad genomfört flera 
medlemsaktiviteter, alla med syftet att skapa relationer 
mellan medlemsföretagen och sprida kunskap inom 
relevanta områden. 

Totalt har ca 250 personer ur värmländsk industri deltagit på 
våra seminarier och workshops under 2019.

Dessutom har vi även funnits på plats på yrkes- och 
gymnasiemässor, som representant för värmländsk industri, 
för att locka ungdomar att välja utbildningar som leder till 
anställningar inom vår bransch. 

2019 års Värmlandsmonter Elmia Subcontractor.

Värmlandsresan är en aktivitet där kommunala, regionala 
och nationella politiker och tjänstemän bjuds in av styrelsen 
i IUC / Stål & Verkstad till träffar hos industriföretag runt om 
i Värmland fyra gånger per år. Syftet är att ge företagen 
möjlighet att visa upp sin verksamhet och därigenom ska-
pa större insikt och ökad kunskap kring framgångsfaktorer, 
utmaningar och behov i industrin. Se filmen om Värmlandsre-
san från Munkfors hösten 2019 >>

Syftet är att ge företagen möjlighet  
att visa upp sin verksamhet och  
och skapa större insikt”

Kompetensdagen - 10 mars. För att säkra framtida konkur-
renskraft och kraftsamla kring aktuella kompetensfrågor 
arrangerade IUC / Stål & Verkstad en halvdags aktivitet kring 
temat kompetensförsörjning.

Leankonferensen - 7 november. är ett event och samarbete 
mellan IUC / Stål & Verkstad, Lean Nätverk Wermland och 
KaU som arrangeras varje höst. Industriföretag, olika organisa-
tioner och kommuner bjuds in till en dag med workshops och 
inspirerande föreläsningar. Årets konferens handlade bland 
annat om “Förändringsförmågan med Lean”,och “Innovation 
där alla deltar” Se filmen >>

Värmlandsmontern 12-15 november. Elmia Subcontractor, 
norra Europas ledande underleverantörsmässa är en årligen 
återkommande aktivitet. Tillsammans med fyra av våra med-
lemmar samt IUC nätverkets automationprojekt Robotlyftet 
visade vi upp goda exempel på värmländsk industri.  
Möt några av deltagarna på mässgolvet här >>  

Verifierad Miljönytta - 10 december. Uppskattad workshop 
om att skapa ökad konkurrenskraft genom att kommunicera 
och verifiera miljönytta. Saker som skapar konkurrensfördelar 
och blir avgörande för en potentiell kund, när den skall välja 
leverantör eller lägga en order.

Hållbart företagande - En populär workshopserie i samar-
bete med Paper Province riktad mot små och medelstora 
företag. Syftet är att de skall få bättre medvetenhet om sin 
resursförbrukning och öka värdet på sitt företag genom ett 
mer hållbart tankesätt och agerande. 

Ingenjörsnätverk för industrin - Ett initiativ till ett organi- 
serat utbyte mellan medlemsföretag och KaU. Det har varit 
två träffar för att sondera förutsättningarna att skapa ett in-
dustriellt och akademiskt ingenjörsnätverk i Värmland. Syftet 
för industrin är att finna den rätta ingenjörkompetensen och 
få den att stanna i Värmland. 8-10 företag deltar i nätverket.

https://iucstalverkstad.se/popular-varmlandsresa-gick-till-munkforssagar-och-harry-holms-i-munkfors/
https://iucstalverkstad.se/popular-varmlandsresa-gick-till-munkforssagar-och-harry-holms-i-munkfors/
https://iucstalverkstad.se/popular-varmlandsresa-gick-till-munkforssagar-och-harry-holms-i-munkfors/
https://iucstalverkstad.se/kortfilmen-om-karlstad-lean-factory-och-leankonferensen/
https://iucstalverkstad.se/kul-och-intensiva-dagar-i-varmlandsmontern-2019/
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Workshop - Verifierad miljönytta

Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret
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2019 i siffror 

19Medlemmar och delägare:  144 st 
Genomförda företagsbesök: 210 st
Medlemsintäkter: 525 tkr

STIVI: 5,2 mkr - totalt:15,2 mkr (2017-2020)

SIAM: 1,7 mkr – totalt: 8,1 kr (2019-2022)

INDIGO: 2,4 mkr - totalt: 5,2 mkr (2017-2019)

ROBOTLYFTET: 0,2 mkr - totalt: 1,5 mkr (2019-2021)

Smart industri NMS: 0,9 mkr - totalt 1,5 mkr (2018-2019) 

TOTALT nytta till industriföretagen: 10,4 mkr.

Projektmedel  
till nytta för  
industriföretagen

FÖRETAGSBESÖK
Johan 80 
Bengt 40
Kjell Arne: 28
Yvonne: 50
Sune: 11
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19 Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet med att 
stötta, vägleda och inspirera medlemmar och  
värmländsk industri. Modellen med verksam-
hetsnära stöttning på plats hos industriföretagen 
håller vi fast vid.

ompetensfrågorna kommer fortsatt vara 
viktiga, vi kommer att lansera nya och enklare 
sätt för företag att kompetensutveckla befintlig 
personal. Förhoppningsvis kommer vi även 
kunna erbjuda finansiellt stöd i detta   
kopplat till digitalisering och robotisering.

I projektet Smart-In kommer vi kunna stötta företag i bland 
annat strategiarbetet, affärsutveckling och att öka kompe-
tensen inom marknadsföring och försäljning. Vi kommer att 
förstärka yrkesnoderna för industriell utbildning, runt om i 
Värmland, baserat på de särskilda styrkor som finns på de 
olika orterna.

“vi kommer att lansera nya och enklare 
sätt för företag att kompetensutveckla 
befintlig personal”

Inför 2020

K

I arbetet med att hålla kommunal, regional och våra  
nationella politiker välinformerade om förutsättningar och 
utmaningar inom industrin så kommer vi fortsätta med  
”Värmlandsresor”, jobba med PR och rapporter kring  
betydelsen av och behoven i industrin.

Sen kommer det såklart att genomföras ett antal workshops 
och aktiviteter också. Håll ögonen öppna: Aktuellt >>

TRENDSPANING 2020
Inför 2020 kommer här några tankar om vad jag tror kom-
mer att bli tongivande under året . 

Som jag nämnde i inledningen kring året som gått så kom-
mer det höga tempot inom teknisk utveckling och inte minst 
tillgänglig teknik på marknaden att kvarstå eller till och med 
öka! Exempelvis kommer omställningen inom fordonsindus-

Krav på hållbar produktion kommer att 
komma från både kund och samhälle.”

trin till elektrifiering att nå underleverantörsleden. Detta gör 
att de som snabbt kan anpassa sig till den nya verkligheten 
kommer att ha stora fördelar, medan andra underleverantörer 
kommer att tappa stort. 

Digitalisering och robotisering kommer påverka ännu mer, 
snabbfotade företag kommer att på allvar konkurrera med 
andra leverantörer i (de tidigare) lågkostnadsländerna. 

Hållbarhet kommer att vara än mer i fokus! Krav på hållbar 
produktion kommer att komma från både kund och samhälle. 
Det smarta företaget marknadsför (och får affärer) baserat på 
att man kan visa på en verksamhet och lösningar med litet 
eller inget ekologiskt fotavtryck.

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 2020!     

Avslutningsvis, allt arbete vi genomför möjliggörs av att det 
finns industriföretag i Värmland med ambitioner och poten-
tial som vill utveckla sin verksamhet. För att, i slutändan, 
Värmland även fortsättningsvis ska vara en attraktiv plats för  
boende, jobb och företag. Det är ni som genom medlemskap, 
delägarskap och utmaningar är företagsnätverket och som 
gör att IUC / Stål & Verkstad kan bedriva arbete för värm-
ländsk industri.  Tack för ert engagemang!Anders Olsson,från Region Värmland var en av gästerna på Värmlandsresan till Munkfors.

https://iucstalverkstad.se/aktuelltokalender/



