– en arbetsmetod för Tillväxtanalyser
Med IUC Databas TBN* – det gemensamma verktyget och metoden för
IUC-bolagen i Sverige – säkerställs att det är företagens egna
tillväxtbehov som styr framtida utvecklingsinsatser.

Företagsutveckling
på företagens egna villkor
IUC Databas TBN
IUC Sverige erbjuder ett beprövat, kvalitetssäkrat (ISO 9001)
arbetssätt för – identifiering och analys av utvecklingsbehov
i små- och medelstora företag – IUC Databas TBN.
Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-represen
tanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka
behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för
att öka konkurrenskraft och tillväxt. Metoden stöds av ett webbaserat
IT-verktyg där resultatet i form av en samlad bild över ett antal SMF
finns tillgänglig för behöriga nyckelpersoner.

Aktiviteter
Projekt
Program
Nätverk

A

rbetet med utvecklingen startade 2004 som ett projekt
i IUC Norrbotten. Metoden och verktyget har sedan
vidareutvecklats inom IUC Sverige för att tre år senare
lanseras som ett nationellt verktyg, IUC Databas TBN,
tillgängligt för alla IUC-bolagen.
Styrkan med IUC-Sveriges Tillväxtanalyser är att de är framåtsyftande, bygger på företagens verkliga behov och görs
tillsammans med företagen.

Arbetsgång

Ett urval av företag att kontakta görs beroende av
uppdrag och frågeställningar.
Datainsamlingen sker sedan vid ett personligt
möte mellan certifierade IUC-representanter
och företagsledningen. Ett strategiskt frågebatteri besvaras och ger en kartläggning av
företagets specifika behov inom områdena marknad,
produkter/tjänster, produktion, personal och organisation. Vid samtalet görs också en prioritering
av företagets tre (3) viktigaste insatsområden
inom kategorierna volymexpansion, export,

Behov

Personligt möte

Återkoppling

Företagets tre mest
prioriterade behov

Utvecklingssamtal
Fakta, strategiska frågor

Företagets
godkännande

Säkerställ

Inmatning av uppgifterna
via webbläsare

Jämförelser

Tillgänglighet

Urval

Gemensamma behov
Enskilda prioriteringar
Förändringar över tid

Beslutsunderlag för
behöriga nyckelpersoner

Data/fakta kan sorteras och
presenteras med stor flexibilitet

IUC Databas TBN – från personligt möte till riktade aktiviteter.
Skapar en överblick som tidigare saknats på området.

marknad/försäljning, produktutveckling, FoU-kontakter/nätverk, produktionsutveckling, kompetensutveckling, IT-stöd, personal, styrelse/organisation och
ägarförändringar. Efter återkoppling och godkännande
av företagsledningen registreras uppgifterna i databasen. Företagsspecifika uppgifter hanteras konfidentiellt.

Överskådligt beslutsunderlag

I det webbaserade gränssnittet, presenteras de enskilda
företagens prioriteringar för tillväxt samtidigt som
gemensamma behov bland företagen kan analyseras.
Verktyget sorterar informationen så att överskådliga
beslutsunderlag kan erhållas.
IUC Databas TBN är en källa för statistik, lokal
såväl som nationell, som i flera avseenden kan vara ett
stöd i näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Effektivare samarbetsformer,
enklare för företagen

Tillväxtanalysen syftar i första hand till att göra
vardagen enklare och utvecklingsbehoven synligare

utifrån små och medelstora företag behov. Samtidigt
kan samarbetet mellan organisationerna i samhället
som har till uppgift att stötta företagens utveckling
effektiviseras.
Med hjälp av Tillväxtanalyser kan program/projekt
som täcker in gemensamma behov utformas baserade
på verkliga fakta och på så sätt bli mer kostnads
effektiva. Branscher och/eller nätverk kan aktivt
stärkas. Alla dessa samband blir tydliga i diagram och
sorteringar.
Offentliga aktörer som har till uppgift att arbeta
med näringslivsutveckling, till exempel ALMI, kommunernas näringslivskontor, universitet/institut, myndigheter, fonder och stiftelser, får via genomförda Tillväxtanalyser en samlad och aktuell bild av företagens
verkliga behov och status. Med IUC Databas TBN
underlättas deras arbete, och åtgärder kan sättas in
precis där behoven finns. IUC Databas TBN erbjuder
den överblick som många tidigare saknat på området.
(I IUC Databas TBN ingår de registrerade varumärkena
TBN-metoden® och TBN-matrisen®).

IUC-processen

Metodik för kvalitativ framgång

IUC Sverige AB har drygt tio års erfarenhet av att samverka i ett gemensamt nätverk. Vår kvalitetssäkrade,
ISO 9001, arbetsmodell för företagsutveckling illustreras av bilden ovan. Modellen är strukturerad så att
flexibla verktyg enkelt kan utnyttjas av alla bolag inom IUC Sverige. Arbetet börjar i en behovsidentifierad
Tillväxtanalys och avslutas med en utvärdering av insatser och resultat. Arbetsmodellen har fyra steg:
≠ Identifiera
≠ Initiera
≠ Utföra
≠ Utvärdera

Genom IUC kan du:
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

Hitta lättanvända och kostnadseffektiva metoder för att skapa en Effektiv Arbetsplats
Få hjälp att genomföra produktionseffektivisering – SmartProduktion
Delta i eller vara med och starta utvecklingsnätverk
Få hjälp med utvecklingskunskap från universitet, institut och högskolor
Medverka i att få till stånd avknoppningar av nya idéer
Genomföra en beräkning av företagets samhällsnytta i ekonomiska termer
Hitta kvalificerade projekt- och processledare
Få hjälp att genomföra kompetensutvecklingsinsatser
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