Verkstadsindustrins
utmaningar i norra Sverige
Workshop 4

Välkomna!
Sy,en med dagen:
• A5 låta e5 antal aktörer presentera sin verksamhet
• A5 presentera några konkreta åtgärdsförslag
• A5 under workshopen analysera förslagen och fånga upp ﬂer förslag
• A5 få ta del av och kommunicera resultatet av dagens workshop
• A5 ha något a5 arbeta vidare med

Kort om dagens upplägg
• 10:05 Mar0n Ärles0g, Komatsu Forest AB.
• 10:20 Juan-Carlos Nieves Sanchez, UMU. Presenterar det arbete som görs
inom AI-Sweden
• 10:35 Sara Sjöstedt de Luna, UMU. Presenterar TekniskNaturvetenskapliga Fakulteten, vad en industridoktorand är och Study
Fridays
• 10:50 Projektet presenterar några åtgärder och åtgärdsförslag
• 11:00 Workshop
• 11:50 Oskar Ahlman, UMU. Presenterar en aﬀärsplaUorm som skulle
kunna underlä5a regionala aﬀärer
• 11:55 Sammanfa5ning
• 12:00-13:00 Lunchmingel

Konkreta åtgärder – Utgångspunkter för
workshoppen
• Verkstadsindustriråd

• Vi tänker kalla Xll e5 inledande möte i februari 2019

• Samverkan runt universitetsutbildningar och möjligen forskning

• Vi är beredda a5 ta iniXaXv Xll e5 Universitetsråd och kalla Xll e5 första möte
19 Mars kl 12-17.

• Workshop/Webutbildning om kravställning
• Kompetensutveckling - universitetet har en hel del a5 erbjuda
• www.umu.se/kompetensutveckling

• Vad är egentligen e5 universitets styrkor?

• Finns en ”klusteranalys” som visar på vilka styrkeområden som ﬁnns

• Förändringsarbete – en del av stress?

• Vi skulle kunna ta på oss a5 anordna en föreläsning om digitalt förändringsarbete.
Hur förankrar man förändringen i den egna verksamheten? Hur får man människor
a5 vara så trygga som möjligt?

• Regional aﬀärsplaUorm för Xllverkningsuppdrag

• Om workshopen tror på idén kan vi förvalta den och lämna över den Xll exempelvis
e5 verkstadsindustriråd eller annat forum, ex workshop

• IntegraXon av aﬀärssystem

• Om workshoppen tror på idén kan vi göra en inledande omvärldsanalys men hur går
vi vidare, kan även de5a vara något för e5 verkstadsindustriråd eller är en workshop
mer lämplig

• Industrins Image

• Hur jobbar vi vidare med a5 förmedla en korrekt bild av nuvarande och framXda
yrkesverksamhet inom verkstadsindustrin, är en årlig workshop eller konferens
lämpliga alternaXv?

Bonusfråga
• Vart är vi på väg?
• Vart kommer digitaliseringen av våra industrier a5 föra oss?
• Kommer vi a5 ha universalfabriker så a5 den sak jag vill ha produceras i en
fabrik nära mig istället för a5 transporteras runt jorden?
• Kommer vi a5 se ﬂer jä5efabriker eller underlä5ar digitaliseringen
småskalighet?
• Vad händer med det ”hantverksmässiga” går det a5 digitalisera?

Avslutning
• Hur anmäler man si5 intresse a5 vara med i exempelvis
industrirådet?
• Vi kommer a5 bjuda in Xll en uppföljning av hur det fortsa5a arbetet
går i samband med e5 TechTalk under andra halvan av 2019.
• Material kommer a5 ﬁnnas Xllgängligt på www.spin2030.se och
www.processiXnnovaXons.se
• Sammanställning kommer även via mail Xll anmälda.
• FramXda akXvitet: TechTalk RoboXk och simulering 17/1 2019
(Anmälan öppen)
• Glöm ej ProcessIT-dagen 13/3 2019, de5a år i Skelle,eå

