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Förflyttning
Värdekedja
Plattform
Medvetenhet
Framtid



Google bilder 
”Sågverksarbetare”



Oktober 2018
”Sågverksarbetare”



Hastighet
Lönsamhet
Precision
Funktion
Jämställdhetsarbete
Hållbarhet
Kompetens

Mekaniska träindustrin 2018



Mekaniska träindustrin 2018
Digitalisering






Träinnovation i Norr
Projektägare: Luleå Tekniska Universitet
Projektledare: Träcentrum Norr vid LTU
En projekt längs värdekedjan

DP1 – - - - - - - DP2 - -DP3 - - - DP4 – DP5 – - -DP6 - DP7



Träinnovation i Norr

I siffror och text
13,5 MSEK Tillväxtverket/ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden)
1,0 MSEK Region Västerbotten

3,8 MSEK Skellefteå kommun
0,3 MSEK Piteå kommun
8,5 MSEK Företag
27 MSEK Totalt

1 Jan 2016   till  31 Dec 2018

”Projektet ska stärka träindustrin i regionen och de medverkande teknik- och 
utrustningsleverantörerna genom att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt baserad på lokal 
skogsråvara och behovsstyrd innovation. 

Syftet är också att träindustrin kan fungera som ett lokomotiv för ökad marknadsexpansion och 
export.”

Hur gick det?



Träinnovation i Norr
Tre frågor att ta med sig under dagen

• Hur stor tror du omsättningen är för norr- och Västerbottens träindustri idag (1Mdkr, 
11Mdkr eller 35Mdkr)?

• Hur många flerbostadshus byggdes i Sverige med trästomme 2016? 
(1200, 3600 eller 5400)?

• Hur många kubikmeter trä sågades i Sverige 2017 
(2,5Mn, 12Mn eller 18Mn)?
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Effekter av jämställdhet
• Ökad jämställdhet -> ekonomisk tillväxt

• Jämställda bolag är välmående bolag

• Mångfald gör gruppen bättre

• Bättre balans i ledarskapet

• Förbättrad bolagsstyrning

• Diversifierad riskprofil

• Större kompetenspool

• Ökad konkurrenskraft

Presenter
Presentation Notes
Kort sagt ger ett aktivt jämställdehetsarbete över tid de nämnda fördelarna. Med en större kompetenspool dvs bredare rekryteringsbas är det större chans att hitta rätt person till rätt plats. Fiska i hela fiskdammen istf halva. Ökad jämställdhet leder till bättre ekonomisk tillväxt eftersom en mix av kv/män har med sig olika erfarenheter in i en fråga/utmaning och ju fler personer med olika bakgrund/kompetenser desto fler lösningar kan bollas. Detta hänger ihop med punkten att mångfald gör gruppen bättre. Det är svårt att tänka nytt i en homogen grupp. Vad gäller ledarskapet så är det också där bra med en blandning av unga/äldre, rutinerade/nya kv/män som ledare. Fler identifikationsmöjligheter och fler sätt att leda. Forskning visar också att blandade styrgrupper mm ger en bättre styrning av bolag och verksamhet. Pås å sätt kan både risker och framgångar värderas ur flera perspektiv och därmed ge flera lösningar. Alltihop gäller även inom projekt.Källor:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-371_sv.htmCredit Suisse Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts 2012 - Gender diversity and corporate performance http://www.allbright.se/nyheter/2015/11/26/7-anledningar-varfr-bolag-br-bli-jmstllda
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