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TILLSAMMANS SKAPAR 
VI EN HÅLLBAR & 

KONKURRENSKRAFTIG 
INDUSTRI

Utveckla ditt företags 
konkurrenskraft med oss!

Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge 
med uppdrag att stärka industrins konkurrenskraft.



Techtank driver ett industrikluster som består av industri- och teknikföretag i alla storlekar – från små och medelstora företag till 
stora multinationella företag. Oavsett storlek ställs alla inför utmaningar som ibland är svåra att hantera på egen hand. 

Techtank arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna 
– i nutid och framtid. 

UTVECKLA DITT FÖRETAGS 
KONKURRENSKRAFT

UTMANINGAR & MÖJLIGHETER
Några av de aktuella utmaningarna och möjligheterna 
som företagen ställs inför är exempelvis:

• Kompetensförsörjning/Tillgång till rätt kompetens

• Hållbar och kostnadseffektiv produktion

• Cirkulär produktion/ekonomi

• Teknikutveckling/-omställning

• Digitalisering/Automatisering

• Krav på ökat tjänsteinnehåll

• Nya typer av samarbeten 

• Riskspridning & balanserade kundportföljer

• Nya tillväxtmöjligheter/undanröja tillväxthinder

• Ökad global konkurrensförmåga

• Framsyn/proaktivitet

INVENTERA &
ANALYSERA

UTVECKLINGS-
BEHOV

TA DEL AV 
RELEVANTA
INSATSER

IDENTIFIERA
UTMANINGAR & 

MÖJLIGHETER

BEHOVSANALYSPROCESS
För att behålla sin konkurrenskraft behöver företagen möta utmaningar-
na och ta tillvara möjligheterna. Techtank inventerar därför regelbundet 
medlemsföretagens utvecklingsbehov. Vi använder bl a rapporter och 
analyser samt enkäter, intervjuer, samtal och diskussioner med industri-
företag och andra aktörer för att förstå industrins utvecklingsbehov.

RELEVANTA INSATSER
Genom Techtank har företagen sedan möjlighet att delta i insatser som 
kan bidra till en stärkt konkurrenskraft. Exempel på dessa kan du läsa 
om på följande sidor!

Tillsammans med samarbetspartners från näringsliv, 
samhälle, forskningsinstitut och akademi driver Techtank 

projekt och insatser som ger konkret nytta för industrin. Vi 
har ett väl utbyggt nätverk och fungerar ofta som länk och 

facilitator mellan företagen och de resurser som finns för att 
stödja företagen i deras utvecklingsarbete. 

 



För att möta de utmaningar som företagen ställs inför arbetar Techtank inom följande tre områden:

VÄRDESKAPANDE INSATSER 
INOM FLERA OMRÅDEN

KOMPETENSUTVECKLING  
& -FÖRSÖRJNING
En av de mest avgörande faktorerna för 
företagens möjligheter och förmåga att växa 
är tillgång till rätt kompetens. Techtank verkar 
därför för att trygga, stärka och utveckla 
företagens kompetensbas. Detta sker bland 
annat genom:

• Behovsanpassade utbildningar

• Kompetenskartläggningar  
  & behovsanalyser

• Nätverk för erfarenhetsutbyte  
  inom olika kompetensområden

• Rekryteringsinsatser &  
  talangattraktion 

• Samverkan med högskola/ 
  universitet kring t ex exjobb,  
  studentprojekt, studiebesök

• Påverkansarbete avseende 
  relevanta teknikutbildningar  
  på olika nivåer  

• Insatser för ökat teknikintresse  
   hos unga 

TEKNIKUTVECKLING  
& INNOVATION
Teknik- och innovationsprojekt blir allt  
viktigare för att kunna konkurrera på en  
global marknad. Genom Techtank ges 
företagen möjlighet att hålla sig uppdaterade 
om det senaste inom teknikområdet genom 
bland annat: 

• Kompetenshöjande insatser inom  
  exempelvis digitalisering,  
  automatisering, hållbarhet 

• Seminarier & teknikworkshops 
  inom aktuella områden

• Nätverk & studieresor för  
  erfarenhetsutbyte och ny kunskap

• Industriellt Testcenter 

• Samverkan med FoU-aktörer

• Smart specialisering

• Stamping & Forming  
  Center of Excellence

• S-P-O-K Blekinge

AFFÄRSUTVECKLING  
& TILLVÄXT
Via exportsatsningar och exponering för nya 
produktmarknader kan företagens kapacitet 
och erbjudanden stärkas och fler affärer gö-
ras, samtidigt som man gör sig mindre sårbar 
genom att bredda sin kundbas. Techtanks 
insatser på detta område inkluderar bland 
annat:

• Nätverk för erfarenhetsutbyte  
  och kompetensutveckling inom  
  sälj/marknad

• Inspirationsseminarier kring  
  nya produktmarknader 

• Branschöverskridande möten

• Tillväxt- och behovsanalyser

• Visit us företagsbesök 

• Exportaktiviteter 

• Mässdeltagande

KOMPETENS-
UTVECKLING 

& -FÖRSÖRJNING

AFFÄRS-
UTVECKLING 

& TILLVÄXT

TEKNIK-
UTVECKLING 
& INNOVATION



BEHOVSANPASSADE UTBILDNINGAR
 – delta i kostnadseffektiva & kvalitativa utbildningar i närmiljö
Techtank samordnar och arrangerar kostnadseffektiva och kvalitativa 
utbildningar i närmiljön som bygger på insamlade kompetensbehov från 
företagen i regionen. Utbildningsområdena spänner från arbetsmiljö och 
hälsa, data/IT, ledarskap och personlig utveckling, marknad/kommunikation 
till säkerhet, teknik, verksamhetsutveckling med mera. 
På bokning.techtank.se kan du se vilka utbildningar som är på gång och även 
anmäla intresse för ytterligare utbildningar. 
 
WEBBASERADE UTBILDNINGAR VIA DIPLOMA
– utbilda dig när och var du vill!
Genom Techtank har medlemsföretag möjlighet att teckna prisvärda licenser 
för utbildningar hos Diploma. Det finns över 400 olika utbildningar att välja 
bland inom många kategorier – från Produktion och logistik till Verksamhets-
utveckling, från Arbetsmiljö och säkerhet till Ledarskap – och mycket mer. 
Låter det intressant? Välkommen att kontakta Techtank för mer information.

SEMINARIER & KONFERENSER INOM OLIKA OMRÅDEN
– ny och fördjupad kunskap 
Techtank arrangerar seminarier och workshops som ger företag möjlighet att 
hålla sig á jour inom aktuella områden, exempelvis automation, digitalisering, 
nya material, lättvikt, hållbar produktion med mera. Varje år arrangerar vi till-
sammans med partners även tre större konferenser – Techtank Day, Business-
Forum Industri och Techtank Conference – på olika aktuella teman.

NÄTVERK FÖR OLIKA YRKESGRUPPER
– utvecklas tillsammans med branschkollegor
Är ditt företag medlem i Techtank? Välkommen att anmäla dig till ett av våra 
nätverk som ger möjlighet till kompetensutveckling både på individ- och 
företagsnivå, nya kontakter och tillfälle att utbyta idéer och diskutera lösningar 
med andra företag. Techtank driver och koordinerar nätverk inom en rad 
områden och har som mål att öka kompetensen hos deltagarna på olika sätt. 
Det kan vara genom erfarenhetsutbyte, inspirationsföreläsningar, anlitande av 
extern expertis, studiebesök med mera. Gemensamt för nätverken är att agen-
dan styrs av de behov, utmaningar och önskemål som deltagande företag har.
Fler nätverk startas efter behov från medlemsföretagen.

EXEMPEL PÅ NÄTVERK:

KOMPETENSUTVECKLING 
FÖR HELA FÖRETAGET

• Ekonomi

• HR/Kompetens

• Hållbarhet

• Kvalitet & Miljö

På bokning.techtank.se 
kan du läsa mer om och anmäla 

dig till Techtanks nätverk, 
utbildningar, seminarier
& övriga arrangemang.

• Lean

• Sälj & Marknad

• VD/Platschef



Techtank är en del av nätverket IUC Sverige, en nationell resurs för ökad konkurrenskraft 
i svensk industri. Med runt 20 regionala bolag är IUC den företagsnärmaste aktören 

mot industriella små och medelstora företag.

EN DEL AV IUC SVERIGE 
– ETT NATIONELLT INDUSTRINÄTVERK

TBN-ANALYSER

Genom IUC har Techtank även tillgång till metoder och 
hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. 
Vi genomför bland annat tillsammans med övriga IUC-bolag 
och partners i landet specifika TBN-analyser (Tillväxt i Befintligt 
Näringsliv) hos företagen, en metod för att snabbt och kostnads-
effektivt kunna göra kvalificerade tillväxtanalyser. 
Med tillväxtanalyser som bas grundas olika utvecklingsinsatser på 
verkliga behov ute i företagen. Utvecklingsinsatser sätts in precis 
där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.

INTRESSERAD AV ATT VARA MED I 
TECHTANKS INDUSTRIKLUSTER?

Techtanks verksamhet riktar sig till industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag, såväl små och 
medelstora som stora företag. Genom att vara med i Techtanks industrikluster kan ditt företag dra nytta av många olika 

projekt, insatser och aktiviteter speciellt framtagna med medlemsföretagens behov i åtanke, och riktade till såväl 
företagsledning som anställda på företagen. 

• Prioriterat deltagande i projekt • Kontaktnät • Kompetensutveckling 
• Kompetensförsörjning • Nätverk • Mötesplatser • Behovsanalys 

• Expertis, coachning & resurser • Stöd i finansieringsfrågor • Påverkan 
• Omvärldsanalys • Marknadsföring

Hör av dig till oss så berättar vi mer! 
Läs mer på www.techtank.se/bli-medlem

NATIONELLA UPPDRAG

I samverkan med aktörer som t ex Tillväxtverket, Näringsdepar-
tementet och Vinnova kanaliserar IUC nationella satsningar till 
regional och lokal nivå. I Blekinge görs detta via Techtank! 

Exempel på dessa satsningar är högkvalitativa utvecklingsprogram 
som Kickstart Digitalisering, Kickstart Hållbarhet, 
Teknikworkshoppar, Produktionslyftet och Robotlyftet.



Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med 
uppdrag att stärka industrins konkurrenskraft. Vår verksamhet riktar sig till 

industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag,
 såväl små och medelstora som stora företag. Vi arbetar aktivt och

 företagsnära med att identifiera företagens behov och samordna insatser 
för att möta utmaningarna – i nutid och framtid.

Techtank drivs som ett särskilt vinstutdelningsbegränsat aktiebolag (svb) 
och ägs av Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner 

– Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Techtank Aktiebolag (svb)
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
info@techtank.se  
www.techtank.se  

Se www.techtank.se/kontakta-oss/  
för kontaktuppgifter till våra medarbetare!

Följ oss på sociala medier! 
Vi finns på LinkedIn, Facebook & YouTube under 
namnet  Techtank Advanced Engineering Alliance.
Instagram: @jobbaiindustrin
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https://www.linkedin.com/company/techtank-advanced-engineering-alliance/
https://www.facebook.com/techtank.se
https://www.instagram.com/jobbaiindustrin/
https://www.youtube.com/channel/UCdiA6uPT8UnBZv9I266GYVg

