
Svensk industri står inför stora utmaningar de  
kommande åren med ökad global konkurrens och  
införande av ny innovativ teknik. Digitaliseringen driver 
på industrins redan höga omställningstakt och öppnar 
upp för nya tjänster/produkter baserade på helt nya  
affärsmodeller. Särskilt för små företag är det en enorm 
utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

Automatisering och digitaliseringen av industrins  
produktion och produkter samt förmågan att omvandla 
växande datamängder till nya affärer är helt avgörande 
för industrins framtida konkurrenskraft.  

Regeringens satsning Smart Industri skall stärka  
industrins konkurrenskraft och bidra till att Sverige ska 
vara världsledande inom modern och hållbar industriell  
produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv och 
som kan erbjuda attraktiva arbetsplatser. 

I samarbete mellan IUC Norr, Luleå tekniska universitet, 
Gällivare kommun, Kiruna kommun och Pajala kommun 
inbjuder vi till en information- och inspirationsdag den 
8 november om aktuella utvecklingsprogram riktade till 
regionens små och medelstora industriföretag inom bl a:

• Företagsutveckling. Produktionslyftet är en satsning  
för att höja produktivitet, konkurrenskraft och utveck-
lingsförmåga i svensk industri. Produktionslyftet  
erbjuder coachprogram som bygger på Leanprinciper  
med utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner  
som det enskilda företaget själv anser är viktigast.

• Digitalisering - forma en digitaliseringsstrategi som  
stärker företagets konkurrenskraft och lönsamhet,  
samt stöd i införande av ny digital teknik inom priorite-
rat område (ex: design, tillverkning, underhåll, support,  
försäljning, marknadsföring, logistik, administration, 
etc). Digitaliseringsprogram Indigo erbjuder utvecklings-
program till 24 företag i länet. 

• Strategiska satsningen Industri 4.0 riktad till produce-
rande företag omfattar utveckling och införande av  
ny teknik på flera strategiska områden (autonoma  
system, additiv tillverkning, nya sensorsystem/mät- 
teknik, big data/beslutssystem, etc). I samarbete  
mellan industrin och akademin planeras en strategisk 
satsning. Vilka områden intresserar Ert företag? IUC Norr och LTU i samverkan med:

Inbjudan till industri- och teknikföretag i Malmfältsregionen

Anmäl dig senast 30 oktober via denna länk: https://simplesignup.se/private_event/103870/2c1a875459
Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna lunch/fika. 

Vill ni utveckla ert företags produktionsprocesser och digitala 
kompetens samt utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att 
ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft?

Varmt välkommen på intressant seminarium i Kiruna den  
8 november med möjlighet att ta del av aktuella satsningar 
riktade till industri- och teknikföretag i länet, samt möjlighet  
till dialog om affärs- och leverantörssamverkan.

PROGRAM  
8 november, Scandic Ferrum Kiruna

08.30-09.00 
Registrering och kaffe/smörgås

09.00 
Samarbete och satsningar riktade  
till industrinära företag i Malmfälten 
IUC Norr och LTU tillsammans med  
Kiruna kommun, Gällivare kommun  
och Pajala kommun

Investeringsprojekt: Världsledande 
radarsystem för studier av rymdväder 
och norrsken 
Craig Heinselman, EISCAT 3D

09.30-10.00 
LKAB utmaningar och behov av  
leverantörer i världsklass 
Vikten av att våra leverantörer  
löpande effektiviserar sin verksamhet 
och kan erbjuda nya innovativa  
lösningar (tjänster) baserad på ny  
teknik. Leverantörsamverkan med  
andra företag allt viktigare. 
Håkan Pålsson LKAB, chef KK2/KK3

10.00-10.15 
Digitaliseringsprocess  
i samverkan mellan basindustrin  
och leverantörsföretag 
Pågående satsningar med koppling  
till beröringsfri mätteknik.   
Niclas Tidström, IUC Norr

10.15-10.45 
Fikapaus och tid för samtal/reflektioner

10.45 
Produktionslyftet  
– ett nationellt utvecklingsprogram  
för att stärka svensk industri 
Information om program och  
erbjudande om medverkan.  
Erfarenheter från tidigare deltagare: 
Smurfit Kappa, Piteå, Brokk, Skellefteå 
och Inission MikroMakarna, Pajala. 
Anders Sörqvist, Produktionslyftet  
och Magnus Stenberg, LTU 

12.00-13.00 
Lunch 
samtal/reflektioner

13.00-13.30 
Trender och innovation  
i en digitaliserad omvärld  
Ella Jonsson, Tromb

13.30-14.00 
Industriell digitalisering  
i praktiken - INDIGO  
Ett nationellt utvecklingsprogram  
för digitalisering i industri och  
teknikföretag. Programstart februari 
2018 med 24 platser i Norrbotten.  
Information om innehåll, arbets- 
process och coachingprogram.  
Anna Dahlberg, IUC Norr

14.00-14.30 
Produktion 4.0  
- Vad omfattar det området och  
var står Sverige och Norrbotten idag  
Information från pågående förstudie  
i samverkan mellan IUC och LTU.  
Jakko Erikshammar, IUC Norr

14.30 
Summering  
Möjlighet att erhålla mer  
information, registrera sig till  
aktuella program, individuella  
samtal med arrangörer och företag. 

15.00 
Dagen avslutas

Välkommen till industriellt  
utvecklingsseminarium i Malmfälten

Onsdag  8 november kl 08.30-15.00 Scandic Ferrum,  Kiruna

https://simplesignup.se/private_event/103870/2c1a875459

