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Ibland, eller ganska så ofta, känns det som att vi 
just nu lever i en värld som är helt upp och ner. 

n pandemi som böljar fram och tillbaka. Ena 
dagen upplevs den som över för att nästa dag 
resultera i stora sjukskrivningstal och verksam-
heter som går på knä. Ändrade köpmönster 
etc. som gör att varken komponenter eller 

möjligheten att transportera dem finns att få tag på. En grön 
omställning i ett rasande tempo som för med sig investering-
ar och etableringar i nivå med de tidiga dagarna av industri-
alisering i Sverige och Europa. På allt detta, krig i Europa. 
Något som många av oss aldrig upplevt och som såklart 
förstärker förvirringen ytterligare. Snart finns det inga nyheter 
kvar som förvånar längre.

Men det finns faktiskt kvar ett antal klassiska utmaningar för 
industrin i Värmland, Sverige och världen som inte förändrats 
nämnvärt under de senaste åren. 

en löpande digitalisering och automation som del i effektiv-
iseringen av industrin under lång tid. Visst går det snabbare 
idag och visst är funktioner och möjligheter långt mycket 
större än för, säg, 10 år sedan. Men samtidigt gäller samma 
sanningar nu som alltid; slöserier förblir slöserier oavsett om 
de är digitaliserade eller inte. Att våga säga nej till digitaliser-
ing av en process som inte är optimerad är en styrka.  
Ett projekt där vi stöttat ett stort antal företag inom  
robotisering och automation är Robotlyftet. Men det finns 
också exempel där vi sagt nej trots en vilja att delta från  
företagen. Det har helt enkelt inte varit rätt insats just då.

Att skriva en inledning till denna verksamhetsberättelse 
utan att nämna den gröna omställningen är i det närmaste 

Kompetensförsörjningen till industrin, särskilt brist på 
yrkesutbildad personal är fortsatt en hämsko för både tillväxt 
och utveckling. Urbanisering (att folk flyttar till städerna), 
demografi (att vi blir en allt äldre befolkning), någon slags 
allmän uppfattning om att industrijobb inte är ”fint nog”, att vi 
inte lyckats locka tjejer till industrin och ett antal missgrepp 
inom lagstiftningen är några av faktorerna bakom detta. 

Men det finns även ljuspunkter! Att industri och skola 
samverkar under gemensamma nationella kriterier inom 
Teknikcollege är en enorm styrka. Att vi kan samverka med 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna och verkli-
gen påverka lagstiftningen för gymnasieskolan är en stor 
framgång. Lagförslaget ”Dimensionering av gymnasial utbild-
ning för bättre kompetensförsörjning” är ett stort steg framåt 
och kommer leda till större fokus på de utbildningar som leder 
till jobb samt ge näringslivet större möjligheter att påverka 
innehållet i utbildningarna. Med den på plats är det upp till 
oss i industrin att ställa kraven på skolan. För det är ju så, vi 
kan inte tro att enbart en lagändring löser allt.

Ett annat klassiskt område är digitaliseringen och automa-
tiseringen av industrin. Även om digitalisering ibland beskrivs 
som ett nytt påfund är det egentligen inte det. Det har pågått 

“Politiken driver på med lagstiftning 
men den tyngsta kravställaren är idag 
kund och näringsliv”

“Att industri och skola samverkar under 
gemensamma nationella kriterier inom 
Teknikcollege är en enorm styrka”

Ännu ett år i upp och 
nervända världen

E

tjänstefel. Jag skulle vilja påstå att det är den av de globala 
trenderna som kommer att ha absolut störst påverkan på 
industrin under de kommande 10-20 åren. Politiken driver på 
med lagstiftning, men den tyngsta kravställaren är idag kund 
och näringsliv. Omställningen till batteridrift och fossilfritt stål 
är två exempel på detta. Detta driver i sin tur enorma behov 
av fossilfri el med mera. Om någon fortfarande lever i tron att 
”detta påverkar inte mitt företag”, tänk om och det fort!

Jag ser att vi har en spännande framtid framför oss, en 
värld fylld av möjligheter – bara den kommer på rätt köl igen.

-Trevlig läsning

Mattias Säfström är VD i IUC Stål & Verkstad  
och Ordförande i Teknikcollege Värmland.

“Om någon fortfarande lever i 
tron att “detta påverkar inte mitt 
företag” tänk om och det fort!”
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GODA EXEMPEL

Bergs Mekaniska i Molkom

“Vi behövde förbättra våra administrativa 
verktyg med byte av affärssystem”

Verkstadsföretaget EDAB Industrilackering AB finns i 
Charlottenberg samt med en systerfabrik i Skotterud i 
Norge. Företagets VD heter Marcus Lindström.

Marcus berättar att företaget har 15 anställda och omsätter 
ca 20 miljoner kronor. 

-Vår produktion är ytbehandling och pulverlackering för olika 
branscher. Både tunnplåt mot allmänindustrin och ytbehand- 
ling av gjuten aluminium för tuffa marina miljöer.

Industrin är inne i en förändringsprocess som går i ett rasande tempo. Konkurrens- 
kraften hänger på en skör lina om företagen inte hänger med i utvecklingen, ställer 
om och förbättrar i sin verksamhet. Det är här som IUC Stål & Verkstads insatser 
och engagemang hamnar, ute i verkligheten, hos de små och mellanstora företa-
gen. Möt två av våra medlemmar som vi stöttat och hjälp i deras utveckling. SNACK

INDUSTRI

Syftet är att inspirera, utvecklas, lära av varandra  
och hjälpa företagen vidare genom någon av våra olika  
insatser. Sedan starten våren 2021 har vi tagit upp och  
diskuterat ämnen som:

Vad kan AI göra för företagen?
AI och ML handlar mycket om att förstå sin egna data och 
hur man på bästa möjliga sätt använder den för att utvecklar 
företaget och processerna.

Hållbarhet skapar lönsamhet 
Konkret hur man gör hållbarhet till en affärs- och kundnytta.
Hållbarhet handlar om lönsamhet, engagerade medarbetare, 
innovation, möjligheten att attrahera rätt kompetens och 
konkurrenskraft. 

Affärsutveckling och affärsmodell
Vikten av affärsutveckling, med affärsmodellen som ett prak-
tiskt verktyg, i industrins snabba förändring med drivkrafter 
som digitalisering och hållbarhet. 

Att leda verksamhet långsiktigt och hållbart 
Skapa engagemang hos medarbetare och leda verksam-
heten långsiktigt. Vad behöver man tänka på när man växlar 
upp verksamheten för att möta nya utmaningar?

Locka de rätta kandidaterna – tips för  
en lyckad rekryteringsprocess
Nya och möjliga sätt att nå ut till de vi vill rekrytera, hur det 
egna företaget marknadsförs som en attraktiv arbetsgivare 
och hur kan vi tänka nytt i våra rekryteringsprocesser?

I april 2021 drog vi i gång vårt digitala forum Industrisnack. En timma, sista tisdagen i månaden.  
Kostnadsfritt och utan krav på förkunskaper. INDUSTRISNACK är för värmländska industriföretag  
som är nyfikna på utveckling. Vi tar upp relevanta och intressanta ämnen som utvecklar företagen. 
Teman på industrisnack är inom något av våra verksamhetsområden, Ny teknik och Produktion,  
Hållbarhet, Effektivitet, Kompetensutveckling och Marknad. 

Bergs Mekaniska är ett klassiskt familjeföretag inom  
industrin, med idylliskt läge på den värmländska lands-
byggden, ett par mil söder om Molkom. 

Bergs Mekaniska startades av Sten-Ove Berg i Molkom 1984. 
Idag drivs företaget i andra generation av sönerna Morgan 
och Per-Inge och har 36 anställda.

-Vi håller på med tillverkning av stålkomponenter där  
vår specialitet är figurskärning, bockning och bearbetning, 
berättar Per Inge Berg.

Produkterna återfinns som så kallad “slitplåt” framförallt i 
utsatta miljöer till exempel inom gruv- och pappersindustrin.

-Vi tog kontakt med IUC / Stål & Verkstad för att vi behövde 
hjälp med att hantera våra flöden i beredningsprocesser, 
överlämningar och logististik. 

Glen Johansson, som är processledare och coach inom 
Lean- och 5S-förbättringsarbete hos IUC Stål & Verkstad 
berättar om utvecklingsprocessen hos Bergs:

-Resan med Bergs Mekaniska inleddes med en så kallad  
processmognadsanalys och en dialog kring deras strategi. 

-De önskade att förbättra sina flöden och sen förankra strate-
gin kring flödestänket hos all personal. Sen genomfördes per-
sonliga intervjuer med personalen och utbildning i att bokföra 
tider. Därefter var det skarpt läge och 5S påbörjades.

Se filmen om Bergs Mekaniska >>

doloreiumqui bercia nis minum eumquat ionsenime nimolor 
ehendicit apis aut rectotas eaque dolorporeris aut omniscian-
im hit quistiae doluptate nullace rnatisqui quia sit ad utatia 
nihita ide velenistium ipiende nestia ventibu sdantur sedite pa 
della simi, sequi blamus eatus

Johan Skogström är processledare på IUC Stål & Verkstad och ansvarig för 
Industrisnacket som körs online sista tisdagen i varje månad. 

2
EDAB Industrilackering AB

EDAB:s VD Marcus Lindström

Per-Inge Berg är Vice VD på Bergs Mekaniska

LEAN och förbättringsarbete
I spåren av pandemin vill vi egentligen vara där vi var förut 
eller har vi ett nytt nuläge med nya utmaningar och mö-
jligheter framåt? 

Vi fortsätter att fylla på med intressant ämnen för våra 
värmländska företag. Under våren 2022 får man som delt-
agare på Industrisnack höra mer om Effektiva och flexibla 
lärformer, Volvo CE i Arvika berättar om hållbarhet, Kompe-
tenskartläggning med hjälp av verktyget Mind the GAP.

-Vi behövde förbättra våra administrativa verktyg med byte av 
affärs- och bokföringssystem. Genom att systematiskt doku-
mentera dagens arbetssätt och flöde, och jämföra med vårt 
önskade mål kunde en tydlig och bra kravspecifikation göras, 
förklarar Marcus.

Vi fick dessutom stöd i vår automationssatsning. Via dedi-
kerad robotiseringscoachning i projektet Robotlyftet genom-
förde vi en detaljerad förstudie som kunde användas som ett 
underlag för vår investering av en ny robotcell.

Marcus berättar till sist att IUC Stål & Verkstads insatser har 
gjort skillnad i verksamheten. 

- Den hjälp vi har fått har underlättat vårt förbättringsarbete 
och gjort förändringsprocessen enklare och effektivare.

Se filmen om EDAB Industrilackering >>

https://youtu.be/-pXyobvOIfo
https://youtu.be/4n8m8HkmJuA
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SMART IN
Behöver ni ställa om i er tillverkning? Saknar ni en 
strategi kring hållbar utveckling? Har ni behov av en 
smartare affärsmodell? Vill ni förbättra flödet i ert affärs- 
system eller är automatisering er stora utmaning?

Vilka behoven än är kan vi ge stöd och professionell vägledning i 
SMART IN. Ett innovationsprojekt där företag kan utveckla verksam-
heten för att öka sin konkurrenskraft.

Det direkta mötet är centralt och grundläggande. Därför lägger vi 
stor vikt vid den personliga kontakten mot företaget. Det kan vara 
på plats, direkt ute i er verksamhet eller digitalt online, beroende på 
förutsättningar och behov.

Läs mer om Smart In >>

KARD - Kompetensutveckling 
Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. 
Behovet av kompetens i automation, robotisering och 
digitalisering ökar. Något som kommer vara ett framtida 
konkurrensmedel för både företag och medarbetare.
IUC / Stål & Verkstad och IUC Dalarna har i samarbete med IF Metall 
och Unionen startat upp en gemensam insats för kompetensutveck-
ling. Det riktar sig till anställda inom industrins små- och medelstora 
företag, där vi tillhandahåller utbildningar inom automation,  
robotisering och digitalisering.  

Läs mer om KARD >>

Ställ om
Covid-19-krisen har drabbat företagen i Värmland och an-
dra regioner hårt under 2021. Många små och medelstora 
företag behövde snabbt få stöd- och rådgivningsinsatser. 

Karlstad Innovation Park har därför samlat Värmlands tre största 
näringslivskluster som tillsammans kan erbjuda olika typer av stöd 
och vägledning till en stor bredd av företag. IUC Stål & Verkstad ger 
stödinsatser för industri och industrinära företag, Compare, som stöt-
tar inom området digital omställning, Paper Province inom tjänste-  
utveckling riktat mot alla sorters företag.

Läs mer om Ställ om >>

Projekt som stöttar och vägleder små och 
mellanstora industriföretag i Värmland

Ingenjörsnätverket framtidssäkrar  
kompetensförsörjning för industrin

Stor del av IUC Stål & Verkstads verksamhet bedrivs med 
finansiering från EU, staten, kommuner och regioner, allt 
som oftast i projektform. Vi har flera pågående projekt som 
gör att vi kan stötta och vägleda företagen i deras utveck-
ling. Kompetens, effektivisering, hållbarhet, ny teknik och 
produktion är exempel på områden där vi hjälper industrin 
att skapa en hållbar tillväxt. Här följer en överblick av de 
aktuella projekt som vi jobbar med för tillfället.

Louise Torevik, Nätverksansvarig för VIMS berättar att 
utmaningen för företagen ligger i erbjudandet, att visa på 
sin attraktivitet som arbetsgivare för att få arbetskraften och 
kompetensen att stanna i Värmland. 

-Nu blir det ofta så att studenterna pluggar i Värmland och 
sen fortsätter vidare för lockande jobb i Stockholm eller i 
någon av de andra storstadsregionerna.

VIMS-nätverket startade i 
motvind, under brinnande 
pandemi, vilket gjorde  
att man inte nådde ut till 
studenterna på ett sådant 
sätt som tänkt.

-Men allt eftersom vi 
utvecklade de digitala 
mötesformerna under 2021 
och fick bättre erfarenhet 
av Teams-sammankomster 

ökade tillgängligheten och förutsättningarna för en positiv 
interaktion mellan studenter och företag.

VIMS jobbar utifrån en Trevägssamverkan vilket innebär att: 
• Företag får kontakt med framtida arbetskraft 
• Studenter får en förbindelse med framtida arbetsgivare. 
• Skolan får, genom djupare samarbete med industriföreta-
gen, en större insikt och medvetenhet om vilka behoven är 
hos arbetsgivarna. Detta kan ske till exempel genom case 
och exjobb. Genom en tättare kontakt får företagen till viss 
del, i sin tur, möjlighet att påverka inriktningar och få insyn i 
ingenjörsprogrammen.

Vad har verksamheten gett?
-Medvetenheten hos studenterna, om vilka möjligheter som 
ges av företagen som finns i Värmland, har ökat markant. 
Företagen engagerar sig dessutom mer i ingenjörsutbild-
ningarna och vill vara med och påverka på ett annat sätt än 
tidigare, säger Louise.

Bättre förutsättningar att snabbt hitta ett exjobb eller som-
marjobb, som är en vanlig väg in hos en arbetsgivare för en 
framtida anställning, är ett gott exempel på en fördel med att 
synas och nätverka i VIMS.

-Våra aktiviteter under våren och hösten kommer bland  
annat bestå av lunchföreläsningar, studiebesök hos före-
tagen och exjobbspresentationer. Vi arrangerar också en 
yrkesrollsmässa där vi visar på bredden av vad en ingenjör 
kan jobba med tillsammans med arbetsgivare från industrin, 
ingenjörsbyråer och andra industrinära företag.

Kompetenslyft 
Det kan handla om ny eller utökad kunskap i program-
mering, hur man är en bra ledare, vet hur man agerar 
om man faller ur en skylift eller att hålla medarbetare 
uppdaterade inom den senaste teknikutvecklingen. Utan 
kompetens står verksamheten stilla.

IUC Stål & verkstad kan nu hjälper er att kompetensutveckla era 
medarbetare i vårt nya ESF-projekt Kompetenslyft.

Det kan vara svårt att få till utbildningar samtidigt som verksamheten 
behöver rulla på, speciellt när personalen måste åka i väg på kurs. 
Fast behöver man alltid skicka iväg medarbetarna för att de ska  
utbilda sig? Nej, idag finns det flera olika sätt som till exempel 
E-learning eller livestream.

Läs vidare om Kompetenslyft >>

HAI - Hållbarhetsarbete för industrin
Hållbarhet ger affärsnytta när kraven från kunderna ökar. 
Med vår Hållbarhetsmodell hjälper vi företagen komma 
igång, gör det tydligt och konkret.

Förr eller senare kommer en hållbar utveckling av företagets verk-
samhet vara en förutsättning för att kunna behålla stora kunder och 
fortsätta att vara en relevant leverantör, även i framtiden. 

IUC Stål & Verkstad har därför tagit fram en modell och process  
tillsammans med IUC Dalarna, som bygger på flera steg, för att 
hjälpa företag att komma framåt i sitt hållbarhetsarbete.

Läs vidare om Hållbarhetsmodellen >>

Attraktionskraft Värmland
Hur står det till med jämställdhet och kompetensförsörjning på de 
värmländska arbetsplatserna? Det utforskar Attraktionskraft Värm-
land, som tillsammans med företag, klusterorganisationer och kom-
muner ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet

Projektet drivs av Region Värmland och de tre värmländska närings- 
livsklustren IUC Stål & Verkstad, Compare och Paper Province. 
Huvudsyftet är att bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland. 

Läs vidare om Attraktionskraft Värmland >> VIMS kampanj riktad mot ingenjörstudenter, hösten 2021

Det finns ett uppdämt behov av ingenjörskompetens hos industriföretagen i Värmland.  
Därför har IUC Stål & Verkstad tillsammans med Karlstads Universitet utvecklat ett akademiskt 
ingenjörsnätverk, VIMS - Värmländsk Industri och Maskinstudenter. Syftet är att skapa kontakt 
och stärkt samarbete mellan näringslivet och studenterna på maskiningenjörsprogrammen.

Louise Torevik

https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/innovation/
https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/kard/
https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/ingenjor/
https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/kompetenslyft/
https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/modell-for-hallbarhet/
https://iucstalverkstad.se/om-oss/projekt/attraktionskraft-varmland/
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Agenda 2030 - Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveck-
ling som världens länder någonsin antagit och finns till för att up-
pnå fyra viktiga saker till år 2030: 1. Att avskaffa extrem fattigdom. 
2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 3. Att främja fred 
och rättvisa. 4. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för 
hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Cirkulär ekonomi
En stor del av världens produkter har designats 

med tanke på produktion, användning och kas-
sering (linjär ekonomi), vilket tömmer plan-
etens resurser. Med en Cirkulär ekonomi 
sluter man materialflödesslingan i hela det 
ekonomiska systemet. via nya affärsmodell-
strategier för att minimera resursinmatning, 

avfall, utsläpp och energiförbrukning med en 
strävan att hålla produkter och material i en 

oändlig livslängd och värde. 

Energieffektivisering
När energi används smartare så att vi med mindre energi får 
ut samma nytta som tidigare, till exempel ledlampa i stället för 
glödlampa eller att använda bergvärme istället för direktel för 
uppvärmning i byggnader.

Förnybara energikällor
Energikällor som återbildas och därför inte tar slut. Alla förnybara 
energislag får ursprungligen sin energi från solen. Exempel på 
förnybara energikällor är vattenkraft, solenergi, vindkraft, vågkraft 
och biobränslen.

Global uppvärmning
Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som huvudsakligen 
orsakas av människans utsläpp av växthusgaser. Den globala  
uppvärmningen beror på förstärkningen av den naturliga 
växthuseffekten. (Se även Klimatförändring).

Greenwashing
När miljöskadliga verksamheter försöker dölja eller motverka en 
negativ bild av sig själva genom bland annat marknadsföring och 
ansträngningar att skapa en falsk bild av att de är miljömedvetna.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling tillfredsställer dagens samhällsbehov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den 
Sociala, Miljön och Ekonomin. De globala målen innefattar alla 
tre dimensioner.

Hållbarhetsrapportering
Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under 
båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en håll-
barhetsrapport: 1. Medelantalet anställda har varit mer än 250 
personer. 2. Den redovisade balansomslutningen har varit mer 
än 175 miljoner kronor. 3. Den redovisade nettoomsättningen har 
varit mer än 350 miljoner kronor.

Flummigt 
och svårt?
Ordet “hållbarhet” har en bred innebörd 
och det kan uppfattas som lite flummigt 
och svårt att få grepp om. I tider av 
ökade krav från kunder och omvärld 
på en hållbar utveckling blir det då allt 
viktigare för industriföretagen att förstå 
meningen och vara påläst ... 

ETT HÅLLBART LEXIKON FÖR INDUSTRIN 

HÅLLBARHET!
En hållbar utveckling skapar affärsnytta, konkurrenskraft och nya viktiga kundunderlag. I kombination  
med ett ökat cirkulärt ekonomiskt samhällsansvar gynnas dessutom kommande generationers berättigade 
utvecklingsmöjligheter. Med detta lilla lexikon vill vi råda bot på en del av hållbarhetsförvirringen, skapa 
insikt och inspirera industriföretagen i sin egen smarta, ekonomiska och gröna omställning.

Koldioxidneutralitet 
Koldioxidneutralitet innebär att det finns balans mellan utsläp-
pen av koldioxid och absorbering av koldioxid från atmosfären 
till koldioxidsänkor (ex skog och hav). För att uppnå nettout-
släpp som är noll måste de globala utsläppen av växthusgaser 
vägas upp av att motsvarande mängd kol binds upp. 

Klimatförändring
Förändringar av klimatet över tid. Klimatförändringar har alltid 
skett naturligt, till exempel genom vulkanutbrott eller ändringar 
i jordens omlopp kring solen. Klimatet har dock aldrig ändrats 
så snabbt som i dag, vilket beror på människans förbränning 
av fossil energi. 

Koldioxid (CO2)
En växthusgas som bildas vid förbränning eller förmultning 
och som tas upp vid fotosyntes. När vi förbränner fossila 
bränslen ökar halten koldioxid i atmosfären, vilket leder till 
global uppvärmning.

Livscykelanalys - Cradle to cradle (C2C)
En metod för att beskriva varors miljöpåverkan. Ofta görs 
livscykelanalyser från vaggan till graven, vilket betyder att 
analysen börjar då råvarorna utvinns ur naturen och slutar när 
varan hanteras som avfall.

Rörelseenergi - Kinetisk energi
Den energi en kropp har när den är i rörelse. Ju fortare något 
rör sig, desto mer rörelseenergi har det och desto mer energi 
krävs för att få stopp på det.

Självförstärkande mekanismer / tippingpoints
Klimatsystemet innehåller en rad självförstärkande processer 
som kan utgöra så kallade ”tipping points” där delar av syste-
met byter karaktär. Exempelvis innebär avsmältningen av den 
arktiska tundran stora utsläpp av växthusgaser, framför allt 
metangas, som legat infrusna i permafrosten och därmed risk 
för enorma utsläpp från dessa källor, vilket leder till ytterligare 
uppvärmning.

Utsläppsrätt
En utsläppsrätt ger den som äger den rätt att släppa ut ett ton 
koldioxid. Verksamheter kan köpa och sälja utsläppsrätter på 
en marknad. Antalet utsläppsrätter som får finnas bestäms av 
politiker. Används till exempel inom EU.

Växthusgaser
Växthusgaser hindrar mycket av den värme-strålning som är 
på väg att lämna jorden och skickar tillbaka den mot jordy-
tan. Koldioxid, metan, lustgas och vattenånga är exempel på 
växthusgaser. Utöver dessa naturligt förekommande gaser 
finns även konstgjorda växthusgaser innehållande fluor eller 
brom, dessa används ofta som kylmedier.

Källa - NSF-Naturskyddsföreningen  - Ladda ner komplett Hållbarhetsordlista >>
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Antal Medlemmar och delägare: 144 st 
Genomförda företagsbesök: 232 st
Totala medlemsintäkter: 0,5  mkr

Projektmedel  
till nytta för  
industriföretagen
SMART IN - Totalt: 14,9 mkr (2020-2023)
SIAM - Totalt: 8,1 mkr (2019-2022)
ROBOTLYFTET - Totalt: 1,5 mkr (2019-2021)
Ställ Om - 2,4 mkr (2020-2023)
KARD-NMS - 5,2 mkr (2020 -2023)
Attraktionskraft Värmland - 1,7 mkr (2022 -2024)
Kompetenslyft Industri - 2,6 (2021-2023)

Materialtekniskt projekt som gjort 
skillnad för värmländsk industri
Hur reagerar olika metaller i varierande situationer, var finns svagheterna i legeringen, hur mäter man slitage  
och hållfasthet? Frågorna kan vara avgörande och problemen kan bli många i produktionsprocessen om kunskap och 
kompetens är bristfällig. Något som påverkar kvalité och i slutändan både lönsamhet och konkurrenskraft. I projektet  
SIAM har vi hjälpt företagen att förebygga problem genom att skapa större förståelse och kunskap i materialteknik.

IUC Stål & verkstad och Bergsskolan i Filipstad har tillsam-
mans genomfört ett projekt i syfte att för små och medel-
stora företag demonstrera styrkan hos ett systematiserat 
utvecklingsarbete med materialfokus. Projektet har gått 
under namnet Specialiserat Innovations- och Automations-
stöd till Metallinriktade verkstadsföretag, SIAM.

Vår förhoppning har varit att efter det deltagande företaget 
sett hur det systematiska utvecklingsarbetet går till och vilka 
ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar det leder till, kom-
mer att fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand.

Tillverkningsindustrin är i ständig och snabb förändring. 
Inga undantag görs för de små och mellanstora företagen. 
Ska man leverera sina produkter i värdekedjan, ja, då gäller 
det att ha hög och jämn kvalité på produkterna samt ha en 
effektiv, det vill säga lönsam produktion. Teknikutveckling-
en gäller allt från utrustning och processer till material och 
prestanda.

Utvecklingen av utrustning för produktion sker främst  
inom precision, styrning med sensorer och repeterbarhet. 
Vad gäller våra tillverkningsprocesser så förstår vi allt mer  
av hur material, produkt/konstruktion och egenskaper  
och prestanda hänger ihop, och vi har dessutom större  
möjligheter att detalj styra processerna genom sensorer  
och modeller, det vill säga digitalisering. 

Jörgen Andersson är ansvarig processledare för SIAM

Se filmen om SIAM! Här får du följa med på rundvandring i 
materialtekniska labbet tillsammans med Jörgen Andersson. 
Dessutom möta industriföretaget Fricweld som varit en av 
deltagarna i projektet. Se filmen >>

Sist men inte minst kommer utvecklingen av nya och  
mer specialiserade material och metaller. Materialutveck-
lingstakten blir allt snabbare, och stålen kan upplevas som 
”känsliga”. Det betyder att stålen är specialiserade och  
kräver såväl speciella värmebehandlingar som skärverktyg.

Våra små och medelstora företag står inte utanför dessa 
förändringar. Kraven höjs på att underleverantörer med flera 
följer rutiner och föreskrifter som blir allt mer avancerade. 
Om våra mindre producerande företag i Sverige inte kan leva 
upp till dessa krav, då går ordern någon annanstans.

Inom SIAM ville IUC Stål & Verkstad och Bergsskolan visa 
våra mindre företag hur ett relativt avancerat, men ändå 
begripligt utvecklingsarbete kan utföras samt vilka stora 
fördelar som ett sådant arbete för med sig.

Då de aktiviteter som projektet haft tillsammans med de deltagande fö-
retagen, i nästan samtliga fall varit i direkt utveckling av kärnprocesser 
hos företagen, så faller aktiviteterna under sekretess. Men vi kan ändå 
lyfta fram ett gott exempel på vad en projektinsats kan innebära:

Varför ”brinner” vår smälta metall upp, det blir bara glödskal kvar? 
Här visade vi företaget att med rätt tillsats av aluminium i metallsmältan 
kunde 1. inlöst syre avlägsnas innan gjutningen och 2. en tunn film av 
aluminiumoxid bildas som skyddade metallsmältan under stelnandet till 
färdig produkt. Aluminiumfilmen var bara några atomlager tjock så den 
gav inga negativa konsekvenser för den färdiga produkten.

Ett gott exempel på insats inom SIAM

I en dragprovsmaskin testar man produkters hållfasthet.

1

2

https://youtu.be/_f7J4hAM85Y


www.iucstalverkstad.se

Utmaningarna är många för industrin. IUC Stål & Verkstad 
stöttar och vägleder företagen i deras utveckling och omställning. 
Det kan gälla kompetens, effektivisering, marknad, hållbarhet,  
ny teknik och produktion. Läs mer på www.iucstalverkstad.se  
om utvecklingsmöjligheterna, hur ni kan få hjälp och coachning  
av Värmlands största nätverk för industrin.  

https://iucstalverkstad.se/
https://iucstalverkstad.se/
https://iucstalverkstad.se/

