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OM TECHTANK
Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag.
Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst
fordonsindustrin som för många utgör basen. Tillsammans arbetar vi med partners från samhälle och akademi
för att stärka konkurrenskraften, nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla
kompetens. Inom området Stamping har klustret en samlad kompetens i världsklass.

VERKSAMHET 2018
Techtank finns för att stärka medlemsföretagens – och i förlängningen regionens – konkurrenskraft. Vi gör
detta genom att fokusera på medlemsföretagens möjligheter och utmaningar inom tre områden:
•
•
•

Affärsutveckling och tillväxt
Kompetensutveckling och -försörjning
Teknikutveckling och innovation

I tillägg till ovan områden arbetar vi med att utveckla och marknadsföra själva klusterinitiativet Techtank och
samverkan mellan medlemsföretagen, samhälle och akademi.
Nedan beskrivs inriktningen på Techtanks insatser och aktiviteter inom respektive område under 2018.

AFFÄRSUTVECKLING & TILLVÄXT
Globalisering leder till ökad konkurrens och att företag behöver stärka sin konkurrenskraft för att överleva,
utvecklas och växa. Via exportsatsningar och exponering för nya marknader kan företagens kapacitet och
erbjudanden stärkas och fler affärer göras. Utöver nya exportmarknader är även nya produktmarknader en
strategisk väg att gå för att ta tillvara företagens styrkor och kärnkompetenser samtidigt som man gör sig
mindre sårbar genom att bredda sin kundbas. Techtank ska stödja och utgöra en plattform för fördjupat
affärssamarbete mellan företagen genom t ex affärsnätverk, exportinsatser samt gemensamma sälj- och
marknadsaktiviteter. Kan företagen utveckla sitt samarbete och sina affärsrelationer sinsemellan skapas
förutsättningar för nya affärer såväl mellan företagen som gentemot nya kunder.
Inom området Affärsutveckling & tillväxt kommer Techtanks verksamhet ha följande inriktning under 2018:
•
•
•

Arbeta för ökad export bland medlemsföretagen
Arbeta för att medlemsföretagen skapar nya affärer på nationell marknad
Arbeta för att medlemsföretagen ska nå nya produktmarknader

Konkret innebär denna inriktning att Techtank under 2018 ska arbeta med insatser och aktiviteter såsom att:
•
•
•
•
•
•

Driva nätverk, t ex inom sälj/marknad/export
Genomföra gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter, t ex mässor
Arrangera seminarier och workshops inom bl a export och nya produktmarknader
Identifiera nya exportmarknader av gemensamt intresse för företagen
Identifiera nya produktmarknader av gemensamt intresse för företagen
Genomföra utbildningsinsatser inom området
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KOMPETENSUTVECKLING & -FÖRSÖRJNING
En av de mest avgörande faktorerna för företagens möjligheter och förmåga att växa och utvecklas är tillgång
till rätt kompetens. Techtank verkar därför för att trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas. Detta
sker bland annat genom samordning av kompetensutvecklingsinsatser baserade på medlemmarnas behov i
nutid och framtid. Genom att möjliggöra insatserna för fler företag kan dessa insatser göras mer
kostnadseffektivt, i närmiljön och med bra kvalitet.
Techtank driver också nätverk, samverkar med högskola kring examensjobb, stöttar och lobbar för att rätt
utbildningar finns i utbildningssystemet, stöttar insatser för matchning m m. Som ett led i att trygga företagens
kompetensförsörjning kommer Techtank även att stötta företagen i deras arbete med att attrahera talanger.
Inom området Kompetensutveckling & -försörjning kommer Techtanks verksamhet ha följande inriktning under
2018:
•
•
•

Arbeta för att trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas
Arbeta med strategisk påverkan för att tillgodose företagens kompetensförsörjning
Arbeta för att öka företagens attraktivitet som arbetsgivare

Konkret innebär denna inriktning att Techtank under 2018 ska arbeta med insatser och aktiviteter såsom att:
•
•
•
•
•
•
•

Arrangera behovsstyrda utbildningsinsatser
Genomföra kompetenskartläggningar
Driva nätverk, t ex inom Kompetens, Lean, Underhåll, Kvalitet & Miljö, CSR/Mångfald
Fördjupa och öka samverkan med högskola/universitet, t ex gällande studentarbeten, examensjobb,
studiebesök och arrangera Techtank Expo på BTH
Samverka med olika utbildningsaktörer såsom TEK, Teknikcollege, Yrkeshögskola
Genomföra rekryteringsinsatser, t ex via mässor, annonseringar
Arbeta med talangattraktion

TEKNIKUTVECKLING & INNOVATION
Genom att hålla sig uppdaterad på den senaste tekniken och involvera ständiga utvecklingsarbeten i sin
verksamhet får man en bra grund för att hålla sig konkurrenskraftig. Samtidigt är det både kostsamt och
tidskrävande för ett företag att själv bedriva dessa aktiviteter.
Effektanalyser som innovationsmyndigheten Vinnova gjort visar att den ökade takten och bredden på
innovationsutvecklingen gör att företagen i större utsträckning måste samverka med externa aktörer för att få
tillgång till den expertis som krävs. Genom att skapa en bättre samverkan mellan de tre grenarna företag,
akademi och forskning skapar man bättre förutsättningar för synergieffekter samtidigt som gemensamma
aktiviteter blir både kostnads- och tidseffektiva.
Techtank bedriver aktiviteter för att förbättra samverkan mellan samtliga tre aktörer och för att skapa bättre
förutsättningar för klustrets medlemsföretag att ligga i framkant samt öka konkurrenskraften när det gäller ny
teknik likväl som nya material.
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Inom området Teknikutveckling & innovation kommer Techtanks verksamhet ha följande inriktning under 2018:
•
•
•

Arbeta för att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) bland medlemsföretagen
Arbeta för att underlätta tillgängligheten till ny teknik
Arbeta för att skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga hos medlemsföretagen

Konkret innebär denna inriktning att Techtank under 2018 ska arbeta med insatser och aktiviteter såsom att:
•
•
•
•
•

Arbeta för att teknikutveckling och forskningsinsatser initieras av medlemsföretagen
Arrangera seminarier, workshops, studieresor m m för att främja teknikutveckling och forskning
Driva nätverk, t ex inom Automation, Energieffektivisering
Samverka med regionens aktörer som arbetar med forskning, produktutveckling och innovation
Administrera finansiella bidrag för teknikutveckling i medlemsföretagen, s k Teknikcheckar

KLUSTERUTVECKLING & MARKNADSFÖRING
Att utveckla, stärka och kommunicera klusterinitiativet Techtank är en kontinuerlig process då omvärlden – och
därmed medlemsföretagens möjligheter och utmaningar – ständigt förändras. För att bibehålla en
värdeskapande och relevant agenda genomsyras Techtanks aktivitetsplan därför av en hög grad av flexibilitet
och samverkan mellan Techtanks olika verksamhetsområden. Stor vikt läggs vid samverkan mellan företag,
samhälle och akademi.
Som ett led i klusterutvecklingen genomförs även insatser inom marknadsföring och kommunikation. Att
synliggöra Techtank på olika strategiska arenor bidrar till att attrahera affärer, investeringar, etableringar och
rekryteringar till företagen.
Inom området Klusterutveckling & marknadsföring kommer Techtanks verksamhet ha följande inriktning under
2018:
•
•
•

Arbeta för att stärka och utveckla Techtank som klusterinitiativ
Arbeta för att stärka Techtanks position inom Stamping med fokus på lättviktskonstruktioner
Arbeta för att synliggöra och kommunicera Techtank i omvärlden

Konkret innebär denna inriktning att Techtank under 2018 ska arbeta med insatser och aktiviteter såsom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa mötesplatser och nätverk
Ha en tät kontakt med företag, samhälle och akademi samt ta en aktiv roll i olika regionala och
nationella utvecklingsforum
Vara en aktiv part i regionala utbildningsforum
Rekrytera och engagera fler företag och strategiska samarbetspartners
Arbeta för framtida finansiering och andra resurser till klustret
Arbeta för att det i regionen etableras ett Centre of Excellence inom Stamping
Arrangera och utveckla Techtank Conference
Marknadsföra klustret på mässor, konferenser och andra event
Synas i externa medier samt i egna kanaler såsom webb, nyhetsbrev och sociala medier
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MER INFORMATION
Mer information om Techtank finns på www.techtank.se. Här kan man även anmäla sig till nyhetsbrevet
Techtank News för att få löpande information från Techtank, dess medlemsföretag och samarbetspartners.
Techtanks aktiviteter i form av seminarier, utbildningar, mässdeltagande, nätverksträffar och andra insatser
finns på Techtanks särskilda aktivitets- och bokningssida på bokning.techtank.se.
Techtank finns även på följande sociala medier där man kan ta del av senaste nytt från klustret:
www.facebook.com/techtank.se
www.linkedin.com/company/techtank-advanced-engineering-alliance

KONTAKT
För frågor gällande verksamhetsplanen eller annat som rör Techtank går det bra att kontakta någon ur
klusterorganisationen:

Jörgen Adolfsson
Klusterledning &
Affärsutveckling
070-991 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se

Ingela Håkansson
Kompetensutveckling
& -försörjning
076-861 27 43
ingela.hakansson@techtank.se

Sebastian Lodge
Teknikutveckling & innovation
076-861 27 45
sebastian.lodge@techtank.se

Madeleine Kidell
Ekonomi
076-861 27 40
madeleine.kidell@olofstromsnaringsliv.se

Karin Andersson
Kommunikation
& Affärsutveckling
076-861 27 44
karin.andersson@techtank.se

Post- & besöksadress
TECHTANK c/o Olofströms Näringsliv AB | Innovation Park | Vällaregatan 30 | SE-293 38 Olofström

Delar av Techtanks verksamhet genomförs inom ramen för projektet Techtank Bas som medfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge, Olofströms kommun samt medverkande företag.
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