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– varför, vad och hur



IUC finns på tjugo platser i landet.
Är en nationell, regional och lokal
resurs och motor för industriell
utveckling.



Varför

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. 
Den handlar ju om allas vår existens och våra barns framtid. 

Att strategiskt integrera hållbarhet är förmodligen den faktor som
tillsammans med digitalisering som utgör de viktigaste
konkurrensfördelarna för svensk industri på kort till medellång tidsram. 

Nyttan och potentialen av att göra Sveriges företag hållbara, smarta och
kompetenta för att möta de närmsta tio årens utmaningar är mycket stor. 
Kan man koppla konkreta hållbarhetsperspektiv, innovationstänk och
digitalisering så finns det framtidskraft i dessa företag. 

De har den praktiska förmågan att lösa svåra problem om de får
möjligheter nya perspektiv och metoder så de kan se både nytta och
affärer i att jobba med konkret och strategiskt hållbarhetsarbete. 



VAD
Vi har gjort 1000 intervjuer med 
industriföretag i Sverige enligt 
nedan. 

Fler än 65 % vill ha och vill ta del av 
utvecklingsinsatser. 



Detta är företagens behov
Alla behov går att koppla till 
etthållbarhetsperspektiv och
de globala målen i Agenda 2030.



HUR
De globala målen i Agenda 2030 är en 
av utgångspunkterna för KICKSTART 
HÅLLBARHET

En annan är KICKSTART DIGITALISERING
som gjordes med 627 (SME) företag. 



KICKSTART bygger på en väl genomtänkt design för att kunna 
engagera företagen och stimulera kunskapsutveckling kompetens. 

Pedagogiken bakom Kickstart bygger på fyra centrala byggstenar. 

hållbarhetsresa.



Frågor och nästa steg
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DEN RÖDA TRÅDEN I OMSTÄLLNINGEN

KICK
START

Tillväxt-
analys

Inspirations-
seminarier

–för hållbarhet i bred bemärkelse, med innovation och digitalisering

inspiration, motivation strategisk coachning utveckling skalning 

Förutsättnings-
studier

Startprogram

Verksamhets-
analyser

Teknikutveckling

Affärsutveckling

Exportstöd

Partnerskap

Vidareutveckling

Forskningsprojekt

Ökad förändringstakt

Fördjupad samverkan

Företagsanpassad mix

Ökad effektivitet i
innovationssystemet
genom att kanalisera
utvecklingsbehoven till 
rätt insats och rätt aktör.

Kompetensutveckling / utbildningar / testbäddar
/omvärldsanalyser / mötesplatser / nätverk.



KICKSTART HÅLLBARHET avser att: 

• Tända lampan hos företagen.

• Ge omvärldskunskap, förståelse och insikt kring 
hållbarhet.

• Öka förståelsen för hur hållbarhet ger 
konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.

• Påbörja eller fortsätta hållbarhetsprocess för företaget.

• Ge verktyg för att systematiskt initiera och följa upp 
projekt på hemmaplan.


