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Fyra heta frågor för den skånska
industrin
Vilka utmaningar står industrin inför och hur ser branschen ut i framtiden? Det
diskuteras på industridagen Techday Skåne på onsdag.
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– Industrin är väl död? säger Jenny Bramell retoriskt, innan hon fortsätter:
– Det stämmer inte alls, även folk verkar tro det ibland. Industrin står inför en stor
strukturomvandling, men är fortfarande ryggraden i ekonomin. Om vi räknar in
tillverkning och den industriella tjänstesektorn handlar det om fyrtio procent av BNP
och en miljon arbetstillfällen i Sverige.
Jenny Bramell är vd för industriklustret IUC Syd, som arrangerar den skånska
industridagen Techday. Under konferensen riktas strålkastarljuset mot fyra
fokusområden, som ingår i den nyindustrialiseringsstrategi regeringen presenterade i
våras.
Så, vilka utmaningar står industrin för? Vi tog hjälp av Jenny Bramell för att lista de
viktigaste frågorna just nu.
1. Digitalisering och automation.

”Industrin 4.0 handlar inte bara om att digitalisera, utan att koppla ihop den nya
tekniken med affärsmodeller. Det kräver helt nya tankesätt, till exempel kring vad
företaget säljer – är det en produkt eller ett värde, en lampa eller ljus? Digitalisering
och automation påverkar hela processen, från hur vi kommunicerar med kunder till
affärer, från distributionskedjor till tillverkning. Kommer vi överhuvudtaget skicka
reservdelar i framtiden, eller får kunden en fil att skriva ut i en 3D-skrivare?”
2. Hållbar produktion.
”Företagen arbetar redan idag med att uveckla material och produktionssätt som tär
mindre på resurserna, och det måste vi fortsätta med. Hållbar produktion handlar
också om att skapa hållbara organisationer och tillverkningsprocesser.”
3. Kompetensförsörjning.
”Det här är den stora knäckfrågan för att industrin ska fortsätta vara
konkurrenskraftig. När industrin automatiseras behövs det mindre golvpersonal, men
andra yrkesroller växer fram, och det gäller att utbildningarna hänger med. Idag råder
det en stor missmatch i vad unga väljer och var behovet finns. Det handlar delvis om
att ändra attityder och visa att dagens industriföretag är moderna och hightech,
med höga ingångslöner och gott om jobb. Företagen måste både kunna attrahera
nya personer och kompetensutveckla de som finns.”
4. Forskning och innovation.
”Regeringens strategi handlar om smart industri. Men hur är man smart och ligger i
framkant? Både i Skåne och Sverige är det viktigt att vi fortsätter ligga högt upp i
förädlingskedjan och satsa på det vi är duktiga på, som innovation. Att köpa ett
montagemoment kostar ett par tusenlappar i månaden i Slovakien – det kan inte vi
konkurrera med. Innovation handlar inte bara om att förnya produkter, utan att skapa
nya erbjudanden. Återigen, är det värden eller saker vi säljer?”
Förra veckan gav regeringen besked om att 845 miljoner ska läggas på just forskning
och innovation – här kan du läsa mer om satsningen Testbädd Sverige.
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