
Behöver ni ställa om i er tillverkning men saknar möjligheter och kompetens kring ny 
teknik? Behöver ni en strategi kring hållbar utveckling när kraven från omvärlden ökar? 
Har ni behov av att se över er affärsmodell för att fortsatt vara relevanta? Skapa effek-
tivitet i säljprocessen? Vill ni förbättra och skapa ett smartare flöde i affärssystem och 
produktion eller är digitalisering, automation och robotisering er stora utmaning?

Oberoende vilka utmaningarna är kan IUC / Stål & Verkstad 
stötta och vägleda er inom ett antal viktiga verksamhets- 
områden. Vi hjälper er skapa ökad innovationsförmåga och 
konkurrenskraft i en tid när förutsättningar, kundkrav och 
marknader snabbt förändras.

Kompetensutveckling

Kompetens är en av de avgörande faktorerna för 
företagens konkurrenskraft. En strategisk och framsynt 
kompetensförsörjning handlar idag om att hitta en balans 
mellan att nyrekrytera och att kompetensutveckla befintliga 
medarbetare.

Vi har hjälpt företag med skräddarsydda utbildningsin-
satser, coacha i rekryteringsfrågor och stötta vid kompe-
tenskartläggningar

Läs mer >>

Effektivitet

Ständigt ökad konkurrens kräver ständigt ökad effektivitet 
och kontinuerligt förbättringsarbete. Då måste fokus vara på 
hela flödet, från säljarbete via produktion till betald faktura. 

Vi har hjälpt företag att upptäcka störningar i flödet, både 
i affärssystem och produktion och sedan arbetat bort dom.

Läs mer >>

Hållbarhet

Hållbarhet ger affärsnytta. Nu kan vi hjälpa er komma 
igång, göra det konkret och relevant. 

Kraven ökar. Förr eller senare kommer en hållbar utveck-
ling av ett företags verksamhet vara en förutsättning för att 
kunna behålla stora kunder och fortsätta vara en konkur-
renskraftig leverantör. Företag som jobbar målmedvetet 
med hållbar grön, ekonomisk och social utveckling integre-
rad i sin affärsmodell kommer att vara vinnare i framtiden.

Det kan till exempel handla om hur ett företag blir en 
attraktiv arbetsgivare, attraherar ny kompetens och jobbar 
jämställdt, bygger ett mer hållbart varumärke eller hur det 
skapar tillväxt och ökad lönsamhet genom att jobba energi- 
effektivt och cirkulärt.

IUC / Stål & Verkstad tar företaget genom en tydlig 
process som mynnar ut i en handlingsplan men också ett 
marknadsförings- material för en ökad hållbar utveckling 
inom verksamheten. Något som skapar ett konkurrens- 
kraftigt värde för kunden.

Läs mer >>

Fortsättning nästa sida >>

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

https://iucstalverkstad.se/verksamhet/erbjudande/kompetens/
https://iucstalverkstad.se/verksamhet/erbjudande/effektiv-produktion/
https://iucstalverkstad.se/verksamhet/erbjudande/energi-och-klimat/


Ny teknik och produktion

Att automatisera och robotisera i tillverkning och  
produktion är några av de viktigaste åtgärderna en företag-
sledning kan vidta för att möta utmaningarna på dagens 
konkurrensutsatta marknad. 

Behöver ni förbereda er för en investering i automation 
och robotteknik? Då kan vi hjälpa er med att se över 
förutsättningarna och söka upp till 150 000 kr i stöd för att 
projektera och simulera en lösning, förbättra flöden och 
tillverkningsmoment.

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för indus-
trins utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom 
digitaliseringens möjligheter och förmågan att utnyttja 
digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya af-
färsmöjligheter.

Vi hjälper företag att dra nytta av digital teknik genom 
förbättrade hemsidor, webshop och bättre utnyttjande av 
befintliga system.

Materialteknik - För att kunna svara upp mot slutkundens 
förväntningar på en detaljs eller konstruktions prestanda 
måste metallerna ha de rätta egenskaperna. Vi kompetens- 
utvecklar företagen inom materiallära och metallurgi med 
systematisk processutveckling och uppföljning.

Additiv tillverkning eller 3D printing ger nya möjligheter 
att producera komponenter i komplicerade former och även 
tillverka produkter som tidigare krävt delmontage i ett stycke.

Vi hjälper företag att ta reda på om en produkt eller kompo-
nent kan tillverkas med additiv teknik med stöd av simul-
eringsverktyg. Genom samarbete med KAU och Alfred 
Nobel Science Park - ANSP har vi tillgång till en avancerad 
kompetens och maskinpark.

Läs mer >>

Marknad och affärsmodell

Utsätts ni för tuff konkurrens? Tänker ni ofta på  
hur ni kan vässa er organisation och sättet ni arbetar  
på, för att bli mer effektiva, ge bättre kundservice eller 
vinna fler affärer?

Vi har hjälpt företag i deras marknads- och säljarbete  
som stärker varumärket och utvecklar effektiva och  
smarta säljprocesser. 

Exporterar ni idag? Funderar på att expandera vidare 
mot ytterligare marknader eller på en ny för första gången?

Vi har hjälp företag med kontakter och strategier.

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter 
mot till exempel ökad cirkularitet, hållbarhet och digital-
isering påskyndar utvecklingen av nya eller utvecklade 
affärsmodeller.

Affärsmodellen är ett praktiskt och begripligt förändrings-  
verktyg som ger stöd för att arbeta i linje med företagets 
strategi och ge vägledning för prioriteringar om vad som 
ska göras för ett framtida önskvärt läge.

Vi har hjälpt företag att utveckla sin affärsmodell med en 
genomtänkt erbjudandestruktur som möjliggör en effektiv 
leverans av kunderbjudandet vilket gynnar både kunden 
och den interna effektiviteten.

Läs mer >>

BLI MEDLEM I VÄRMLANDS STÖRSTA NÄTVERK FÖR INDUSTRIN

Ett medlemskap i IUC / Stål & Verkstads industrinätverk erbjuder ett 
stort kontaktnät och unika utvecklingsmöjligheter för er verksamhet i 
en tid när förutsättningar, kundkrav och marknader snabbt förändras.

Utvecklingen inom industrin går i ett rasande tempo. Då är det viktigare 
än någonsin att skapa nya samarbeten, utbyta erfarenheter och utveckla 
ny kompetens. Som medlem i IUC / Stål & Verkstad har ni en unik tillgång 
till Värmlands största företagsnätverk för industrin. Här finns inte bara ett 

starkt kontaktnät av intressanta branschkollegor att samarbeta med, utan 
också viktiga utvecklingsmöjligheter med olika samarbetspartners.  
Det kan vara industriutbildningar, forskningsinstitut, coacher och experter 
inom affärsutveckling, ny industriteknik, effektivisering och hållbarhet. Allt 
samlat på ett och samma ställe. 

Intresserad? Kontakta Mattias Säfström på 072-227 44 82 eller maila till 
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se

LÄS MER OM IUC / STÅL & VERKSTAD  >>

Kontakt: Vill du veta mer om vårat Erbjudande och vilka  
utvecklingsmöjligheter som finns för ert företag, kontakta oss >>

https://iucstalverkstad.se/verksamhet/erbjudande/ny-teknik/
https://iucstalverkstad.se/verksamhet/erbjudande/marknadsforing/
mailto:mattias.safstrom%40iucstalverkstad.se?subject=
https://iucstalverkstad.se/
https://iucstalverkstad.se/kontakt/

