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VI ÄR… 
IUC Nätverket 

Certifierad enligt  ISO 
9001:2008 

SIFFROR 2014 
 16 regionala IUC bolag + 1 
 589 delägare (88% 

företag) 
 Ingen dominerande ägare, 

ej utdelning 
 98 årsarbeten 
 148 mkr omsättning 



• Nationellt nätverk för industriell utveckling 
 
• En struktur för lokalt, regionalt och nationellt 

samarbete mellan varandra och med andra aktörer 
 
• Företagare + Fack + Kommuner, Institut,…äger 

gemensamt, ingen dominerande ägare (<25%) 
 
• Fokus: Tillväxt i befintliga industriella och industrinära 

företag  
 

• EU-Notifierat 
• Ingen utdelning  
• Återinvestering av vinster  

Industriella Utvecklings Centra = IUC 



Vår ägarstruktur fördelas…. 

Max 1/3 storföretag 
som “motor” 

Minst 1/3 av dessa  
SME-företag 

Max 1/3 kommu/er och 
fackliga org 



IUC Nätverkets värdegrund 
 

IUC Nätverkets nyckelbegrepp för framgång 
bygger på: 
  
• Långsiktigt ansvarstagande och engagemang 
• Närhet till företagen 
• Industriell kompetens 
• Nationell och regional förankring i samverkan  

 



• Av företag regionalt ägt utvecklingsbolag 

• Ingen dominerande ägare (max 25%) 

• Ingen utdelning till aktieägarna – den reinvesteras 

• Regional/Lokal närkontakt med företag 

• Jobbar operativt 

• Samverkar i ett nationellt nätverk – samarbete / 
delar kunskap 

 
 

Vad gör IUC unikt? 



TILLVÄXT-
ANALYSER 
– 
IUC Databas 
TBN® 
- 
TOTALBILD 
130830 



Vi vill fortsätta 

• stärka utveckling och innovationer i industriella/industrinära 
SME (Tillväxtanalyser, Miljöteknikföretag, Leverantörsnätverk, Produkt- och 
produktionsutveckling, I-check, IP-strategi,  …) 

 
•  vara regional och nationell kontaktlänk till industri och 

industrinära SME – bidra till möjligheter att skapa och upprätthålla 
innovativa utvecklingsmiljöer och –processer över tiden i samverkan med SME 

 
• att utvecklas som en stark länk i innovations- och 

utvecklingskedjan gärna i nära samverkan med FoU-kompetenser  
– industriforskningsinstitut och universitet/högskolor 

• vara en länk till finansieringslösningar för utveckling och tillväxt 
–banker, investeringsfonder, Almi 

 



IUC Sverige AB 

Certifierad enligt  ISO 9001:2008 

Vill du / ni vet mer kontakta 
Martin Hedman, Vd, martin.hedman@iuc.se   
0708-281732; 013-4652013 
Sune Karlsson, SO, sune.karlsson@iuc.se  
0702-496928 
 
Läs även www.iuc.se  

mailto:martin.hedman@iuc.se
mailto:sune.karlsson@iuc.se
http://www.iuc.se/
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