


Livskraftig industri över tid.

IUC Sjuhärad arbetar för en livskraftig och hållbar industri i hela Sjuhä-
rad och vårt uppdrag är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrens-
kraft. Vi vänder oss främst till er som är teknik- och industriföretag och 
industrinära tjänsteföretag. Med gedigen erfarenhet av affärsutveck-
ling och insikt i de utmaningar många står inför, anpassar vi stödet helt 
utifrån era behov.  Allt för att kunna ge er den bästa möjliga helhets-
lösningen och stärka er inför framtiden. 

Vi är också en mötesplats, där människor samverkar och byter 
erfareneheter. Tillsammans är vi starkare och vi är ett skönt gäng 
medarbetare som varje dag går till jobbet för att utmana och vägleda 
människor till förbättring och förflyttnining. Vår process funger på 
riktigt och vi erbjuder anpassade utbildningar, projekt och nätverk. 
Kom gärna till oss med era frågeställningar så lovar vi hitta den rätta 
lösningen för just ert företag. Vad behöver ni förbättra idag? Imorgon? 

I U C  S J U H Ä R A D  S TÄ R K E R  F Ö R E TA G  M E D :
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Strategiska insikter och 
aktiviteter.

Omvärlden och samhällets snabba förändringar skapar utmaningar i 
våra verksamheter! Hur hänger vi med och vilken väg ska vi välja?
Vi samarbetar med Kairos Future i vår egen omvärldsbevakning som vi 
har med oss i arbetet med att utveckla företagen i Sjuhärad.

Vi stöttar er gärna med vår erfarenhet av att arbeta strategiskt med 
förändringsledning och innovation. Vi inspirerar, utmanar och vägleder 
företagsledningar och skapar insikt om möjligheter och utmaningar 
med nya affärsmodeller och ny teknik.
Vi utgår från strategisk insikt och gör en förändringsresa som leder till 
mer strategiskt och strukturerat  arbete med förändring, förnyelse och 
effektivisering.  Vi stödjer också företagen vid implementeringen av 
förändringen med extern kompetens och finansiellt bidrag vid behov.
Vår arbetsmodell STINS-modellen bygger på att vi identifierar nuläget 
och önskat läge om ca tre år tillsammans med företaget. Utifrån det tar 
vi fram en karta, förflyttningsbild, över företagets viktigaste steg att ta i 
sin utveckling.

Hitta rätt fokus och handlingar 
med STINS-spelet

STINS-spelet (strategisk insikt) är ett strategiskt spel som vi erbjuder 
företag som vill skapa samsyn kring rätt fokus och strategi för verksam-
heten. Baserat på många års arbete med att utveckla företag har vi på 
IUC Sjuhärad tagit fram ett spel där man på ett effektivt och engageran-
de sätt hittar sitt fokus. 

Spelet tar endast en halvdag att genomföra och resultatet blir en rap-
port med framkomna fokusområden, aktiviteter etc. och den samman-
fattande förflyttningsbilden för företaget/gruppen. Ett par veckor efter 
genomfört spel har vi ett uppföljningsmöte. 
Som ännu en positiv effekt av spelet lär vi på IUC känna er och kan 
möta uppkomna behov med rätt stöd.

V I L L  N I :

stärka ledningsfunktionerna på företaget? 
skapa samsyn inom företagets ledningsfunktioner och övriga roller? 

ta fram en bild över företagets strategiska utveckling och handlingar? 
göra en värdeskapande och rolig aktivitet tillsammans?

”Med stöd av IUC Sjuhärad har vi på Orax startat vår föränd-
ringsresa. Vi fick genom STINS-spelet flera nya insikter och 
har brutit ner vår förflyttningsbild till konkreta aktiviteter för 
varje viktigt steg. IUC stöttar oss både med trivselhöjande 

faktorer och att effektivisera i produktionen.”

M A G N U S  T H O R D M A R K ,  V D  O R A X  A B  I  VÅ R G Å R D A .

Orax AB:s ledningsgrupp tar 
fram rätt fokus med hjälp 

av STINS-spelet



Vi ser gärna att man som företag deltar i så många nätverk som möjligt för 
att internt få den gränsöverskridande kompetenshöjning som vi ser är så 
viktig för strategisk utveckling. Därför har vi tagit fram ett riktigt bra pake-
terbjudande där ni erbjuds två deltagare per yrkesroll och nätverk.

Har du frågor, vill ha mer information eller är i behov av nätverk för andra 
roller eller teman än de vi erbjuder idag, kontakta oss!

Nätverkstan får dig och ditt 
företag att växa.

Att delta i nätverk ger nya insikter, får oss att lyfta blicken, samverka och
utvecklas och dessutom är det väldigt roligt. Nätverkstans grundpelare:

Kompetenshöjning
Omvärldsbevakning
Erfarenhetsutbyte

Syftet med Nätverkstan är att genom att sammanföra människor med 
liknande roll och funktion från olika branscher och företag, skapa kompe-
tenshöjning både för individen och företaget. 

Genom att lära känna varandra skapa samverkan och en kultur där vi 
hjälper varandra att utvecklas. Genom att omvärldsbevaka och lyfta 
blicken för att försöka se runt hörnet och förstå vad som kommer påver-
ka oss som företag framåt ger möjlighet att agera på ett strategiskt sätt 
och kunna vara konkurrenskraftig. Interna träffar varvas med studiebesök 
och inbjudna föreläsare på aktuella teman som de olika nätverken själva 
kommer fram till att de vill diskutera och fördjupa sig i. Alla nätverk 
träffas fyra halvdagar under ett år och däremellan erbjuds alla nätverks-
medlemmar att delta i seminarier och utbildningar till ett rabatterat pris. 
Nätverken vi erbjuder är följande:

TEAMLEDARE  
KVALITET & HÅLLBARHET 
INKÖP 

VD
PRODUKTIONSTEKNIKER

PRODUKTIONSCHEF



Utbildningar som lyfter dig 
och ditt företag.

Det livslånga lärandet och att ha förmåga att ta till sig och använda ny 
kunskap är en stor del i att vara konkurrenskraftig och utvecklas både 
som individ och företag. Att gå en utbildning tillsammans med andra 
ger nya idéer, perspektiv och energi som resulterar i bättre fokus och 
resultat i sin yrkesroll. 

Hur får du och dina anställda till sig aktuell kunskap och inspiration 
för att utvecklas i era yrkesroller? Vi har ett brett utbud av öppna 
utbildningar och vi hjälper er gärna att skräddarsy utbildningar till ett 
förmånligt pris, anpassade efter företagets och era anställdas behov. 
Kanske att det under medarbetarsamtal har framkommit behov och 
önskemål om att få stärka redan befintlig kunskap inom något specifikt 
område eller ämne eller att få lära sig något helt nytt för att kunna ta 
nästa steg i företaget. 

E X E M P E L  PÅ  P O P U L Ä R A  U T B I L D N I N G A R : 

TEAMLEDARUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE CHEFSUTBILDNING

INTRODUKTION TILL LEAN MED LEANSPELET

DIGITAL MARKNADSFÖRING

CYBERSÄKERHET



Digitalisera med Digiresan 2.0 
och AI Sweden

Att digitalisera handlar om att automatisera informationsflöden. Med 
minimal manuell hantering av information minskar risken för fel och 
värdefull tid sparas. Men när vi talar om digitalisering menar vi inte 
bara om övergången från analoga till automatiska processer, utan hela 
den digitala utvecklingen. 

V I L L  N I :

arbeta effektivt och affärsstrategiskt med data? 
använda ert affärssystem och IT-lösningar på ett smartare sätt? 

säkra rätt information på rätt plats? 
få en stabilare maskinpark? 

komma igång eller vidare med AI-lösningar? 
införa digitala processer och additiv tillverkning?

Lösning utifrån behov.

D I G I R E S A N  2 . 0

Stöttar små och medelstora företag i att utveckla sitt arbete med 
produktionsdata. Alla aktiviteter i Digiresan 2.0 fokuserar digitalisering 
och 2-3 personer i företaget jobbar med företagets utveckling. Som 
första aktivitet gör vi tillsammans en digianalys för att identifiera nu-
läget. Analysen ligger till grund för en handlingsplan, följt av löpande 
coachning, visionsövningar och teknikstöd. 

A I - S T Ö D  M E D  A I  S W E D E N

Företag får stöd av en ”AI Change Agent” som hjälper till att rita upp 
en karta över AI-teknik som kan användas för att förbättra företaget på 
ett hållbart sätt. Vi kan också matcha ihop företag med rätt expertkom-
petens inom AI för att få igång arbetet och skapa effekter. Vi börjar 
med ett första möte och diskuterar utmaningar och möjligheter med 
tekniken. Företagen deltar i workshops och utbildningar ledda av AI 
Sweden.  

A D D I T I V  T I L LV E R K N I N G 

Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom 
olika branscher. Det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, 
möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av 
delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager. Projektet är 
uppbyggt kring tre större aktiviteter: 
1. Inspirations- och insiktsseminarier 
2. Företagsbesök och förutsättningsstudier 
3. Omställningsfas – kostnadsfri workshop med fokus på möjligheter 
med additiv tillverkning 

U T B I L D N I N G A R

Förutom seminarier och workshops som ingår i ovan nämnda projekt, 
arrangerar vi utbildningar. Bland annat utbildning kring cybersäkerhet.
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

”Vi gjorde en resa med IUC och det började 
med Digiresan, vilket resulterade i att vi bytte 

vårt affärssystem. Det gjorde en enorm skillnad 
för oss här på Nolans och vi fick kontroll över allt 
från största till minsta beställning. Vi hade inte 
kunnat vara där vi är idag utan Digiresan och 

IUC’s hjälp.”

O L L E  N O R D B E R G ,  P L AT S C H E F,  N O L A N S  I  A L I N G S Å S



Produktionseffektivisering 
och optimering med Lean.

Lean handlar om att höja flödeseffektiviteten – alltså att få ut mer 
med samma eller mindre ansträngning. Att optimera värdeskapande 
aktiviteter, minska på icke värdeskapande med nödvändiga steg och ta 
bort onödigt vi lägger tid, pengar och energi på. Ett lyckat införande 
av Lean ger kortare ledtider, säkrare arbetsplatser, bättre ordning och 
högre trivsel. Vi har olika sätt att hjälpa er med Lean, beroende på 
ambitioner och kapacitet. 

V I L L  N I :

stärka lönsamheten genom att effektivisera verksamheten? 
höja engagemanget hos medarbetarna? 

skapa en förändringsbenägen och lärande organisation? 
få bestående förändringar och förbättringar? 

nå bättre kvalitet, säkrare leveranser och nöjdare kunder?

Behovsanpassat för små och 
stora företag.

P R O D U K T I O N S LY F T E T

Sedan 2007 har vi coachat företag i Produktionslyftets beprövade ut-
vecklingsprogram. Under 18 månader stärker vi företagets inneboen-
de förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med 
utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Många goda 
exempel finns från de ca 300 företagen som hittills varit med.

F Ö R E TA G S A N PA S S AT  P R O G R A M

För mindre företag kan vi skräddarsy ett Leanprogram med utvalda 
workshops, exempelvis inom 5S-metoden och ställtider.

L E A N S P E L E T

Detta är en introduktion till Lean – en endagsutbildning som är både 
rolig och givande och som med fördel körs med samtliga medarbetare 
på företaget. Nya insikter och aha-upplevelser utlovas. 

”Vi har tagit hjälp av IUC i vårt Lean-arbete 
sedan 2015. Utbildningar och workshops har 

varvats med coachningstillfällen genom åren. Vi 
uppskattar den kontinuitet som IUC står för, de 
finns för att stötta oss, idag och imorgon. Dess-
utom är de kompetenta inom området och bra 

på att förklara och ge exempel som även gör det 
komplicerade lätt att förstå.”

P E T E R  F O R S ,  O P E R AT I O N S  M A N A G E R ,  J E N S E N  S W E D E N  A B  I  B O R Å S



Hållbar och framtidssäkrad 
industri

Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med 
flera av de större företagen i spetsen. Det handlar bland annat om hur 
vi gör affärer, väljer material, producerar, transporterar och kommunice-
rar. Listan kan göras lång. 

För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga 
som är svår att omsätta i praktik och handling. Vi på IUC Sjuhärad till-
sammans med bland andra RISE ger företag möjligheter till kostnads-
fritt bollplank/extern specialistkompetens i att kartlägga framtidens 
anpassningar utifrån Agenda 2030 mål och få stöd på vägen med 
omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, 
konkurrenskraftiga och framtidssäkrade verksamheter. 

Vi kartlägger de små och medelstora företagens utmaningar och möjlig-
heter inom hållbarhetens tre områden – miljö, social och ekonomi – och 
låter företagen ta del av utbildningsinsatser, fördjupande analyser och 
matchande kunskapsstöd i ett längre perspektiv. Genom Kickstart Håll-
barhet erbjuder vi en inspirerande och samtidigt konkret process för att 
starta framtidssäkringen av er verksamhet. Grunden är en tydlig målsätt-
ning, engagemang från ledning och medarbetare samt ett systematiskt 
arbete. Vi utgår från företagets affärsmodell och integrerar hållbarhet i 
den.

V I L L  N I  FÅ :

- inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
- ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar 

och ökad lönsamhet.
- påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.

- verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Kompetensförsörjning med 
Tekniktrappan Sjuhärad

Tekniktrappan är en satsning som IUC Sjuhärad genomför tillsammans 
med Navet Science Center i Borås. En samverkansplattform där skola 
och näringslivet möts för att stärka regionens kompetensförsörjning och 
konkurrenskraft.Tekniktrappans insatser omfattar flertalet kostnadsfria 
aktiviteter för teknik- och industriföretagen, elever, lärare och föräldrar

Vi ska med Tekniktrappan:
Stötta företagens arbete till att bli mer attraktiva och framtida arbets-
platser samt stärka teknikintresset från förskoleåldern till gymnasiet.

T E K N I K T R A P PA N S  I N S AT S E R

Företag erbjuds möjligheten att medverka vid flera olika insatser för att 
arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning.

A R U B A - M O D E L L E N

ARUBA är en effektiv modell som ger möjlighet att komma till insikt om 
vad som ska prioriteras för att utveckla organisationens arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. 
ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla.

H A N D L E D A R U T B I L D N I N G 

En handledarutbildning ger kunskap och förståelse om det arbetsplats-
förlagda lärandet inför prao, LIA och APL, samt fungerar även som en 
introduktion för nyanställda. Genomföra en handledarutbildning ger 
praktiskt stöd i det dagliga arbetet och bidrar till en kultur där alla trivs.

S A M A R B E T E  M E D  S KO L A N 

För att öka kunskapen om möjliga karriärvägar för unga inom teknik 
och industri måste industrin synliggöras. Skapa en varaktig process och 
dialog där företag tar emot studiebesök, erbjuder praoplatser och ger 
elever/klasser konkreta uppdrag som skall lösas och presenteras.



Det är vi som är 
IUC Sjuhärad.

Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB etablerades 1999 med 
uppdraget att vara en lokal resurs i utvecklingsfrågor för industrin. 
Vi har 45 delägare som i huvudsak består av lokala industriföretag, 
men även RISE och Högskolan i Borås finns med. Vi drivs utan eget 
vinstintresse.

Vi är en glatt gäng med varierande personligheter och olika kom-
petenser. Kontakta oss gärna så kan vi med vår erfarenhet föreslå 
lösningar som möter era behov. Välkommen!

JAN ANDERSSON
VD

0702-75 23 75
jan.andersson@iuc-sjuharad.se

ANNA SEVO
Företagsutvecklare

0705-18 28 99
anna.sevo@iuc-sjuharad.se

ALF JOHANSSON
Företagsutvecklare

0705-08 99 66
alf.johansson@iuc-sjuharad.se

CHARLOTTE HERMANSSON 
SVENSSON

Företagsutvecklare

0763-16 01 30
charlotte.svensson@iuc-sjuharad.se

GORAN ALISKANOVIC
Företagsutvecklare

0705-59 99 72
goran.aliskanovic@iuc-sjuharad.se

NICLAS SIVERSJÖ
Företagsutvecklare

0705-59 99 73
niclas.siversjo@iuc-sjuharad.se

ULRIKA BERGWALL
Företagsutvecklare

0705-59 99 53
ulrika.bergwall@iuc-sjuharad.se

ELIN SVENNINGSSON
Företagsutvecklare

0705-59 99 65
elin.svenningsson@iuc-sjuharad.se



Skaraborgsvägen 3A, Borås 

Telefon: 0702-75 23 75

Mail: info @iuc-shjuharad.se

www.iuc-sjuharad.se

Med stöd från:


