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Regionala försörjningskedjor 
för industrin i Örebro län

Rapporten är framtagen av IUC Indstrihubb,   
Västra Bergslagens industriförening och Möckelnföretagen.  
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Innehåll



En viktig del 
av europeisk 
industri
En aktuell trend är att svenska företag flyttar 
mer av sina inköp till Europa. Örebro län är 
en liten men viktig del av europeisk industri.
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Sammanfattning
Syftet med pilotprojektet regionala försörjnings- 
kedjor var att ta fram och testa en metodik för att 
stärka förutsättningarna för fler regionala affärer  
inom industrin. I linje med trenden att svenska före- 
tag flyttar mer inköp av insatsvaror från Asien till 
Europa. En verifierad metodik kan ligga till grund för 
ansökningar om större projekt kopplade till europeis-
ka eller nationella projektutlysningar. 

Metodiken har testats på fyra kundföretag och fyra 
leverantörer. I dessa samtal har det gjorts många 
observationer som ligger till grund för slutsatser och 
rekommendationer.

Kundernas krav har förenklats till två tabeller.  
En tabell med hårda krav kopplat till nyckeltal och 
certifieringar samt en med mjukare krav kopplat 
till mer subjektiva förväntningar och organisation. 
Kunderna lägger stort fokus på de mjukare kraven.

Vid en första anblick ser det ut att vara små 
skillnader mellan kundernas krav och leverantörernas 
förmåga. Efter en fördjupad analys framträder dock 
större gap mellan kund och leverantör.

Slutsatserna kan summeras inom fem områden: 

• Utmanande kravbild för mindre leverantörer.
• Personalbristen håller tillbaka tillväxten.
• Möjlighet för regionala leverantörer att även 

leverera tjänster.
• Regionala försörjningskedjor gör det lättare att 

möta kundernas förväntningar.
• Goda samarbetsmöjligheter mellan 

kundföretagen och offentlig sektor kopplat till 
leverantörsutveckling. 

Respektive intressentgrupp ges olika rekommenda-
tioner där ett urval är att: 

• Kundföretagen rekommenderas att hitta en 
version av lättare leverantörsstyrning för att 
låta leverantörerna växa under ökande ansvar 
till önskad kravnivå. Mindre företag har inte den 
organisation som krävs initialt.

• Leverantörerna rekommenderas att i större 
utsträckning använda existerande och potentiella 
kunders långsiktiga kravbilder som inspel till 
målbilderna för sitt interna utvecklingsarbete.

• Region Örebro län och aktörerna rekommenderas 
att skapa fler forum där kunder och leverantörer 
har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter 

och samarbeta kring affärsneutrala teman.  
Detta påverkar industriutvecklingen generellt och 
sprider information om vilka företag och förmågor 
som finns regionalt. 

Aktörer och storföretag kan gemensamt göra insatser 
så som att arrangera informationsträffar och utbild-
ningar kring kommande kravområden så som, Ecova-
dis, ISO 27000 och ISO 45000. Samt att etablera ett 
råd kring leverantörsutveckling för alla företag som är 
stora industriella inköpare.
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Syfte, bakgrund och sammanhang
Syfte 
Syftet med pilotprojektet regionala försörjningskedjor 
var att ta fram och testa en metodik för att stärka 
förutsättningarna för fler regionala affärer inom indu-
strin. En verifierad metodik kan ligga till grund för an-
sökningar om större projekt kopplade till europeiska 
eller nationella projektutlysningar. 

Bakgrund och sammanhang
För länets industriföretag råder en volatil affärsmiljö 
med många utmaningar som inte går att styra över. 
Dock kan ett företag styra över vissa delar, exem-
pelvis störningarna i leveranskedjorna som kommer 
från höga fraktkostnader, pandemin, konsekvenser av 
sanktioner och bristen på containers. Detta genom 
att ha regional försörjning i större omfattning och för 
fler komponenter.

Regionala försörjningskedjor innebär i detta sam-
manhang att en sårbar och riskfylld interkontinental 
försörjning flyttas till en säkrare regional försörjning, 
genom en regional leverantör. Vilket leder till minskad 
sårbarhet för kundföretagen.

I Business Swedens rapport Med Europa i 
blickfånget från 2022 påvisas en omfördelning i 
försörjningskedjorna gällande insatsvaror. Från Kina 

och övriga Asien till både Väst- och Östeuropa. 
Rapporten lyfter även fram att 78% procent av de 
intervjuade företagen uppger att leverantörens 
påverkan på klimat och miljö får ökad betydelse.  
68% procent av företagen ser att kortare leverans-
avstånd till Sverige blir allt viktigare. Givet det 
sammanhanget är det värt att framhäva nyttan  
med de korta leveransavstånd samma stad eller 
samma län bidrar med. 

Vidare finns en stark förhoppning på industrin från 
EU där man ser en globalt konkurrenskraftig och 
världsledande industri. I strategin En ny industris-
trategi för EU från 2020 lyfts det fram att EU måste 
dra nytta av den inre marknadens genomslag, storlek 
och integration för att sätta standarden i världen och 
stärka EUs strategiska oberoende och industriella 
konkurrenskraft. 

Den Regionala utvecklingsstrategin 2022-2030 
beskriver ett nuläge där många länsbor jobbar i 
tillverkande företag som står inför en stor omställ-
ning kopplat till teknik, hållbarhet och kompetens. 
Regionen understryker sedan att det är viktigt att 
Örebro län rustar sig och arbetar för denna omställ-
ning. Några exempel på handling i den riktningen är 
etableringen och finansieringen av ett industriellt 

utvecklingscenter samt finansieringen av pilot- 
projektet regionala försörjningskedjor som är  
ursprunget till denna rapport.

Våra intervjuer har gjort gällande att alla kundföreta-
gen har ambitionen att växa, och ser sig som tillväxt-
företag. Denna tillväxt ger ett behov av ökade inköp. 
Vissa kundföretag nämner ökning av inköpsvolym 
med upp emot 50% över kommande tre år.

Ett hinder för tillväxten hos kunderna men ytterst 
hos leverantörerna är kompetensbristen. Detta 
beskrivs i Teknikföretagens kompetensundersökning 
2022. Vårt län kan dessutom anses ha extra goda 
tillväxtmöjligheter då kompetensförsörjningsbehoven 
inom alla kompetenser kraftigt överstiger rikssnittet. 
För att tillväxten ska ta fart behöver kompetensför-
sörjningsutmaningen adresseras. 

Kundföretagen lyfter under intervjuerna fram logistik, 
leveranssäkerhet, hållbarhet, samt närhet för utveck-
ling som stora nyttor med regionala affärer.
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Uppdraget har bestått av ett förberedande teori- 
arbete, intervjuer med regionala kundföretag, inter-
vjuer med regionala leverantörsföretag, en gapanalys 
till varje deltagande leverantör samt framtagandet av 
denna rapport. I det inledande arbetet har en forsk-
are från Handelshögskolan vid Örebro universitet 
deltagit med inspel kring metoder, klassificeringar 
och insikter i det regionala näringslivet.

Metod

Metodiken som projektet verifierar består av fyra 
delar och testades på fyra kundföretag och fyra leve-
rantörsföretag. 

1. Intervju av kundföretag 
Med ett intervjumaterial som grund sker en dialog 
där de viktigaste kraven som ställs på en leveran-
tör identifieras. Dialogen berör såväl nuläge som 
en horisont på ca 3 år. Anteckningarna från inter-
vjun sammanställs och sänds för godkännande till 
kundföretaget.

2. Framtagande av kravbilder 
Utifrån intervjuerna skapas det branschspecifika 
kravbilder. Delvis för att olika branscher har olika 
kravbilder men även för att anonymisera ett 
specifikt företags krav.

3. Intervju med leverantörer 
Intervjumaterialet baseras på kravbilderna.  
Dialogen börjar med att företagen beskriver sin 
egen verksamhet och strategi kopplat till kunder 
och branscher, därefter går samtalet vidare till 
hårda och mjuka krav.

4. Gapanalys och plan 
Efter intervjun sammanställs en gapanalys base-
rat på leverantörens förmågor och de olika bran-
schernas krav. I slutet på analysdokumentet finns 
möjligheten att ge förslag på aktiviteter företagen 
kan göra för att närma sig en bransch som finns i 
kundstrategin. Dessa aktiviteter kan även kopplas 
ihop med tillgängliga stöd som finns för företags-
utveckling i länet.  
 

Intervju av  
kunder

1 2 3 4

Intervju av  
leverantörer

Kravbilder Gapanalys 
& plan
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Urvalet av kundföretag har skett genom att 
identifiera två stora branscher i länet, försvar och 
gruv-/anläggningsmaskiner. För leverantörsföretagen 
har deltagande företag identifierats genom 
dialog med Business Region Örebro som består 
av länets kommuners näringslivskontor samt 
genom medlemskap inom Västra bergslagens 
industriförening och IUC Industrihubb. 

Deltagande företag
Deltagande företag var:

• BAE Systems Bofors, Karlskoga
• SAAB Dynamics, Karlskoga
• Volvo Construction Equipment, Hallsberg
• Epiroc, Örebro
• CNC Quality, Karlskoga
• Mekverken Tool, Laxå
• PartnerTech, Karlskoga
• Örebro Svets, Örebro
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Den kravbild som utkristalliserade sig efter intervjuerna 
med kundföretagen är att det finns en del hårda krav 
som är kopplade till certifikat eller mätetal. Utöver det 
finns det mer svårkvantifierade krav eller förväntningar, 
vilka vi valt att benämna som mjuka krav. I de intervjuer 
som genomfördes lades mest tid och vikt på att förklara 
och diskutera den mjuka kravbilden. Vår bedömning är  
att de mjuka kraven avgör förutsättningarna för affären.

Kundernas kravbild

Baskrav/Hårda krav Försvarsindustri Anläggningsmaskin

Ledningssystem inom kvalitet  
ISO 9000 Krav Krav

Ledningssystem inom miljö  
ISO 14000 Krav Krav

Ledningssystem inom informations- 
säkerhet ISO 27000 Kommande Inget specificerat krav

Ledningssystem för hälsa och  
säkerhet på arbetsplatsen ISO 45000 Inget specificerat krav Möjligt kommande krav

Ecovadis scorecard – analys och  
utvärderingsmetod för hållbarhet Kommande Inget specificerat krav

Antagna planer för CO2 reduktion Inget specificerat krav Kommande

FN Global Compact eller motsvarande Krav Krav

Leveransprecision & leveranstider Medelhöga krav Höga krav

Full spårbarhet på ingående  
material Krav Krav

Förmåga att hantera FAR & DFARS Krav Inget specificerat krav
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Mjuka krav
Nedan beskrivs de förväntningar som kunderna la stor vikt vid under intervjuerna. Förväntningarna  
beskrevs såväl kopplat till specifika frågor som vid mer öppna frågor. Observera att ett av kundföretagen  
har ett formellt krav på organiserat arbetssätt för ständiga förbättringar.

Mjuka krav Försvarsindustri Anläggningsmaskin

Övergripande anpassningsförmåga 
kopplat till kundens resa och  
förändringar i marknaden

Stark  
förväntning

Stark
förväntning

Organisation och kompetens för att 
delta i kunds produktutveckling

Förväntning Förväntning

Organisation och arbetssätt kring  
ständiga förbättringar

Förväntning Krav

Organisation och arbetssätt kring  
strategiska förbättringar

Stark
förväntning

Stark
förväntning

En framåtlutad bemanning i gräns- 
snittet mot kund

Stark
förväntning

Stark
förväntning

Förmåga och vilja att investera i den 
egna verksamheten både maskiner och 
metoder.

Stark
förväntning

Stark
förväntning

Förmåga att arbeta mot en ökad auto-
mationsgrad i den egna tillverkningen. 

Stark
förväntning

Stark
förväntning
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De flesta kunder har olika modeller eller nomenklatur 
för att kategorisera sina leverantörer, utöver det finns 
olika akademiska modeller för kategorisering. I detta 
sammanhang har vi valt en neutral modell där 
leverantörerna själva har fått klassificera sig som 
antagligen standardleverantör, partner, eller affärs-
partner på ena axeln och som huvudleverantör eller 
backup på den andra.

Detta är en självskattning som sker baserat på hela 
produkt- och kundfloran hos leverantören. I bilden 
nedan visas ett aggregerat svar från de fyra leveran-
törerna. Nuläget är markerat med N och det 
önskande läget med Ö.

Det finns här en tydlig ambition att bli viktigare 
för sina kunder, skruva på sina affärsmodeller och 
djupare delta i design/utvecklingsarbete.

Leverantörernas ambition på en aggregerad nivå

Standardleverantör  
En normal leverantör  

med en egen standard-
komponent eller leverans 

mot kunds ritning.

Partner  
Ett djupare samarbete,  
där ni som leverantör 

t.ex. ger stöd kring 
producerbarhet

 

Affärspartner  
Djupt samarbete med 

gemensamma incitament 
kring effektiviseringar och 
stor delaktighet i kunds 

design/utvecklingsarbete.

Huvudleverantör
Primär leverantör med 
huvudvolymerna för era 

komponenter

Sekundär  
leverantör med

lägre volymer för 
era komponenter

N

Ö

http://t.ex
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Det tycks finnas ett gap bestående 
av bristande kommunikation 

mellan kunder och leverantörer. 
Vårt sammanfattande intryck är att 

leverantörerna kan, och har viljan, att 
spela en större roll i kundernas resa.
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Hårda krav

ISO 9000 - Ledningssystem inom kvalitet 
Certifikat inom ISO 9000 är en icke förhandlingsbar 
grundförutsättning för leveranser till kunderna. Inget 
gap har hittats, dock finns det potential att använda 
ledningssystemet ytterligare hos leverantörerna. 

ISO 14000 – Ledningssystem inom miljö
Inga gap i nuläget men på sikt kommer hårdare krav 
att ställas på leverantörernas engagemang i miljöfrå-
gor. T.ex. krav på specifikation av miljöavtrycket i leve-
rerad komponent kommer att öka samt förväntningar 
på ett större förbättringsarbete inom området.

ISO 27000 – Ledningssystem för informationssäker-
het
I nuläget inte ett krav, men vissa av kunderna uppger 
att detta kommer som ett mycket starkt krav och 
kommer vara avgörande för möjligheten till affärer.

ISO 45000 – Ledningssystem för hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen
Inget krav ännu, men vissa kunder säger att det kan 
vara på gång. I Sverige är detta inte någon stor utma-
ning då lagstiftning och andra obligatoriska föreskrift- 
er redan omfattar kravet.

Ecovadis – analys och utvärderingsmetod för  
hållbarhet
En av kunderna kräver scorecard enligt Ecovadis  
för de största leverantörerna idag, men planerar att  
ställa kravet på en större del av leverantörsbasen. 
Krav på målnivåer kommer utvecklas. Endast en 
leverantör använder Ecovadis.

FN Global Compact 
Alla leverantörer säger sig känna till och följa dessa 
anvisningar, vilket med hänvisning till kulturen i 
svenskt näringsliv samt en lagstiftning i framkant  
inte torde vålla problem att uppfylla kraven.

Leveransprecision och leveranstider
Leverantörerna bekräftar en leveransprecision i inter-
vallet 90-95%, i undantagsfall högre. Flera av kunder-
na hänvisar till krav i samma intervall men framhåller 
att en störningsfri leverans till den egna produktionen 
är målet.

Leveranstiderna uppfattas inte som ett gap utan 
dessa sätts i samförstånd. Leveranstiderna skiftar 
beroende på produkt, från 15 dagar upp till ett år. 

Full spårbarhet på ingående material
Samtliga leverantörer kan leva upp till kravet på spår- 

barhet på ingående material, vissa genom  
särskilda arbetsmoment om behov uppstår.

Förmåga att hantera FAR & DFARS 
En av leverantörerna har erfarenhet av en delrevision 
inom området. Inom försvarsindustrin finns kravet på 
dessa amerikanska regler för affärer. Detta innebär 
bl.a. att hela leveranskedjan kan bli utsatt för revision 
att följer reglerna. FAR och DFARS är omfattande krav 
som starkt kan påverka leverantören.

Gapanalys på aggregerad nivå

http://T.ex
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Mjuka krav

Övergripande anpassningsförmåga kopplat till  
kundens resa och förändringar i marknaden
Alla intervjuade leverantörer uppger sig ha strategin 
att bli eller vara partner/affärspartners till sina kunder. 
Flera av leverantörerna har dessutom möjlighet till 
ökad kapacitet i form av fler skift, men detta  
hämmas främst av problem i kompetensförsörjningen.

 
Det tycks finnas ett gap bestående av bristande 
kommunikation mellan kunder och leverantörer.  
Vårt sammanfattande intryck är att leverantörerna 
kan, och har viljan, att spela en större roll i  
kundernas resa.

Organisation och kompetens för att delta i kunds 
produktutveckling
Flera av kunderna inbjuder strategiska nyckelleve-
rantörer att delta i designprocessen, för att redan i 
konstruktionsfasen arbeta för hög producerbarhet och 
effektiva processer. 

Leverantörerna anser sig kunna bidra både i nyutveck-
lingen av produkter men även i förändringsarbetet 
av redan etablerade produkter. Det har till och med 
framförts från flera av de intervjuade leverantörerna 
att kunderna borde utnyttja leverantörernas tekniska 

kompetens i en högre grad, t ex för konstruktions- 
arbete.

Organisation och arbetssätt kring ständiga förbätt-
ringar
Kunderna framhåller vikten av ett ständigt förbättrings- 
arbete, inte bara i praktiken utan även som en attityd 
som skall genomsyra hela företaget. Flera leverantörer 
arbetar enligt Lean och liknande koncept och arbetar 
aktivt genom ömsesidiga förbättringsteam.

Vår uppfattning är att kundernas förväntningar kraftigt 
överstiger leverantörernas aggregerade insatser inom 
området. Här finns utrymme för ökad samverkan och 
ökat erfarenhetsutbyte.
 
Organisation och arbetssätt kring strategiska  
förbättringar
Kunderna förväntar sig leverantörer med god attityd 
och hög aktivitet i förändrings- och utvecklings- 
arbetet. Vidare vill de arbeta nära sina leverantörer  
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för att påverka, se och följa deras utveckling. 
Leverantörerna säger sig ha både vilja och förmåga  
att arbeta med strategiska förbättringar, och nämner 
dialog och långsiktiga trovärdiga prognoser från  
kunderna som förutsättningar.

En framåtlutad bemanning i gränssnittet mot kund
Kunderna har ofta speciella leverantörsteam, med 
engagemang från t ex strategiskt inköp, kvalitet och 
operativt inköp. Man förväntar sig samarbete med 
framåtlutande leverantörer som har förmåga att  
driva på förändringsarbetet och vågar ta initiativ. 

Intervjuade leverantörer har kompetenta team för  
att möta kundernas krav och ser möjligheterna med 
att delta i kundernas produktutveckling då det kan ge 
större framtida volymer.

Förmåga och vilja att investera i den egna verksam- 
heten, både i maskiner och metoder
Leverantörerna förväntas ha förmåga att följa kundens 
resa genom kapacitet till investeringar i  
såväl maskiner som metoder.

Leverantörerna har visat både vilja och kapacitet 
att investera i maskiner och metoder. Dock finns 
det en större investeringsvana och investeringsvilja 
i maskiner än i metoder. Detta är ett gap mellan 
leverantörsförmåga och kundförväntningar. 

Förmåga att arbeta mot en ökad automationsgrad  
i den egna tillverkningen
Några kunder har uttryckt att de förväntar sig en  
högre automationsgrad och digitalisering i produkt- 
ionen bland de regionala företagen för att kunna  
fortsätta med strategin för regionala leverantörer.

Leverantörerna har påvisat omfattande investeringar 
i robotisering och maskingrupper med effektiva 
palettsystem men har inte investerat i stora liner 
med hänsyn till de mindre batchstorlekarna där 
automation historiskt varit mindre lönsamt. 

Det finns en potential till en högre grad av 
digitalisering i produktionsavsnitten, vilket skulle 
kunna ge andra effektiviseringar än automation  
för att öka konkurrenskraften. Även längre framför-
hållning, tidigare orderläggning samt större volymer 
möjliggör effektivitetsvinster.

Vår bedömning är att det finns möjligheter  
att från kunds sida ändra kravbilder inom  
exempelvis på testning, verifiering och mätning.  
Där finns goda möjligheter för nyttjandet av  
moderna, snabba och kostnadseffektiva  
tekniker kan öka automationsgraden.
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Vid en första anblick ser det ut att vara små skillnader 
mellan kundernas krav och leverantörerna förmåga. 
Efter en fördjupad analys framträder det dock stora 
gap mellan kund och leverantör. Bedömningen är att 
gapen kan stängas, alternativt kan konsekvenserna 
minimeras.

Utmanande kravbild för mindre leverantörer 
För mindre leverantörer innebär bemanningen av 
gränssnittet och de mjuka kraven som helhet en 
utmaning. Oftast är tjänstemannaorganisationen 
slimmad för att hålla konkurrenskraftiga priser, men 
det gör det samtidigt svårt att möta förväntningarna 
från intervjuade kunder. Detta innebär ett dilemma 
och en utmaning för de mindre leverantörerna. På 
sätt och vis kan detta också ses som en möjlighet 
för en leverantör att med kundens stöd utveckla sig 
mot kravbilden över en rimlig tidsperiod. Dock krävs 
en vilja, ambition och förmåga att utvecklas samt en 
värdefull specialisering.

Personalbristen håller tillbaka tillväxten
Vi ser en tydlig potentiell sekvenskedja där fler regi-
onala affärer leder till en starkare och mer expansiv 
industriregion. En stark industriregion attraherar 
inflyttning och skapar karriärvägar inom och mellan 
företagen kopplat till både bredd och spets.

Men de allmänna problemen i kompetensförsörjning-
en håller tillbaka tillväxten hos leverantörerna vilket 
hindrar flytten av inköp till länet. Trots installerad 
outnyttjad kapacitet i form av maskiner och lokaler så 
kan inte dessa nyttjas på grund av personalbrist. Detta 
påverkar lönsamheten och konkurrenskraften hos le-
verantörerna men det påverkar också länets näringsliv 
i stort och bruttoregionalprodukten som helhet.

Möjlighet för regionala leverantörer att även leverera 
tjänster
En trend är att kunderna vill konsolidera fler kom-
ponenter till sina nyckelleverantörer men samtidigt 
att dessa leverantörer ökar sin exponering mot andra 
kunder. Ingen kund vill vara en för stor del av sin leve-
rantörs omsättning. En annan gemensam strategi hos 
kunderna är att medverka till att nyckelleverantörera 
blir affärspartners och deltar djupare i design och ut- 
vecklingsarbetet. Detta leder till att flera leverantörer 
kan utöka sin affär genom att tillhandahålla rena 
konsult eller tjänsteleveranser kopplat till design och 
utvecklingsarbetet.

Regionala försörjningskedjor gör det lättare att möta 
kundernas förväntningar
Flera av kundernas krav och förväntningar, i synnerhet 
de kopplade till hållbarhetens tre dimensioner, ger 

konkurrensfördelar för en regional leverantör. Exem-
pelvis förenklas samarbete, gemensam utveckling,  
affärspartnerskap, logistik, leveransprecision, säkerhet 
och hållbarhetsarbete såväl ekologiskt som socialt.

Våra samtal har visat att de leverantörer som har 
lokala kunder där man samarbetar och har affärspart-
nerskap leder till ökad investeringsvilja i maskiner och 
metoder hos underleverantörerna. 

Samarbetsmöjligheter mellan kundföretagen och  
offentlig sektor kopplat till leverantörsutveckling.

Det finns goda förutsättningar för kundföretagen  
att tillsammans med offentlig sektor finansiera
ett brett underleverantörsutvecklingsarbete med 
stärkt konkurrenskraft och lönsamhet som effekt.

Speciellt kopplat till arbete och investeringar i meto-
der där investeringsviljan hos leverantörerna är lägre 
än i maskiner. Där kan insatser ske i flera faser t.ex. 
för att öka insikt och förståelse, beräkna det lång- 
siktiga värdet av investeringar i metod samt att stödja 
under själva införandet.

Slutsatser

http://t.ex


REGIONALA FÖRSÖRJNINGSKEDJOR FÖR INDUSTRIN I ÖREBRO LÄN 17

Avslutningsvis listas rekommendationer till de olika  
intressenterna och hur de kan arbeta vidare med de 
möjligheter som identifierats under detta arbete.

Kundföretagen
• Visa ännu större intresse och ta ledarflaggan i att 

utveckla regionala leverantörer
• Hitta en version av lättare leverantörsstyrning för 

att låta leverantörerna växa under ökande ansvar 
till önskad kravnivå. Mindre företag har inte den 
organisation som krävs initialt.

• Hitta sätt och samarbetsstrukturer för att stötta 
potentiella leverantörer att möta de mjuka kraven 
samt ge stöd kring moderna metoder och arbets-
sätt.

Leverantörer
• Visa framåtanda och berätta mer om era spets- 

områden och era konkurrensfördelar
• Hantera problemet att de regionala kunderna inte 

känner till vilka potentiella regionala leverantörer 
som finns och deras möjligheter/förmågor genom 
ökat marknadsarbete samt ingå i fler regionala 
nätverk.

• I större utsträckning använda existerande och po-
tentiella kunders långsiktiga kravbilder som inspel 
till målbilderna för det interna utvecklingsarbetet.

Främjandeaktörer så som Region Örebro län, VBIF, 
IUC, Universitet, Almi, Handelskammaren, Möckelnfö-
retagen, arbetsmarknadens parter, m.fl.
• Skapa fler forum där kunder och leverantörer har 

möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och 
samarbeta kring affärsneutrala teman. Detta på-
verkar industriutvecklingen generellt och sprider 
information om vilka företag och förmågor som 
finns regionalt.

• Ta tag i kompensförsörjningsfrågan på ett strateg- 
iskt sätt som genomsyrar ett privat, kommunalt  
och regionalt perspektiv. Baserat på Teknikföretag-
ens statistik behövs mer resurser inom alla 
områden. Betänk att vi har mycket större kompe-
tensförsörjningsbehov än rikssnittet därav krävs  
det stora insatser.

• Vid kommande större projektutlysningar överväg 
att söka ett projekt med grund i den verifierade 
metodiken kombinerat med stöd för att stänga 
gapen. 

Lågt hängande frukt
• Etablera ett råd kring leverantörsutveckling för alla 

som är stora industriella inköpare. Aktörer som  
IUC Industrihubb eller Västra bergslagens industri-
förening kan administrera rådet. 

• Aktörer och storföretag kan gemensamt arrangera 
informationsträffar samt utbildningar riktade till 
leverantörer kring vissa kravområden så som,  
Ecovadis, ISO 27000 Informationssäkerhet och  
ISO 45000 Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 

Rekommendationer
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Rapportförfattare
• Anders Moberg, IUC Industrihubb
• Dan-Åke Widenberg, Västra Bergslagens Industriförening
• Henrik Lindstedt, Möckelnföretagen

Källor
Med Europa i blickfånget, Business Sweden.
https://www.business-sweden.com/globalassets/insights/reports/med-euro-
pa-i-blickfanget-rapport.pdf

Regional utvecklingsstrategi 2022-2030, Region Örebro län. 
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/regionala-utvecklingsstrategin/regional-ut-
vecklingsstrategi/ 

En ny industristrategi för EU, Europeiska kommissionen.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX-
%3A52020DC0102 

Teknikföretagens kompetensundersökning 2022, Teknikföretagen.  
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/rapporter--publikationer/kompetens-
forsorjning/teknikforetagens-kompetensundersokning-2022.pdf

Finansiering 
Pilotprojektet regionala försörjningskedjor finansieras av Region Örebro län.

Författare och källor
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/rapporter--publikationer/kompetensforsorjning/teknikforetagens-kompetensundersokning-2022.pdf
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/rapporter--publikationer/kompetensforsorjning/teknikforetagens-kompetensundersokning-2022.pdf
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Finansieras av:

https://www.regionorebrolan.se/
https://vbif.org/
https://iucindustrihubb.se/
https://mockelnforetagen.se/
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