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En öppen innovationsmodell för att ackompanjera den
industriella digitaliseringen mot Industri 4.0

SKF France
tilldelas företagspriset Prix d’Excellence 2019

Genom utmärkelsen av Prix d’Excellence 2019 till

SKF France, dotterbolag till den svenska

koncernen SKF börsnoterat på Nasdaq Stockholm, världsledande inom teknik sen 1907 och med
erfarenhet inom mer än 40 industrisektorer och i 130 länder, vill juryn framförallt betona SKFs
över hundraåriga närvaro och framgångar på den franska marknaden, dess profil som
innovationsdrivande aktör inom grön teknologi, samt för sitt engagemang och drivkraft för den
smarta industrin.
Juryns val motiveras huvudsakligen av följande faktorer :
•

En innovationsstrategi grundad pa öppen innovation och win-win mentorskap. SKF i
Frankrike driver ett stort engagemang för «open innovation» och skapar
innovationspartnerskap med franska och europeiska start-ups. Tävlingen ”Industrie du
futur” symboliserar denna strategi och vilja. Den syftar till att ta fram nya tekniska lösningar
för att ständigt förbättra hållbara målsättningar och kvaliten på tjänsterna i industrivärlden.
Tävlingen arrangeras i samarbete med de franska partners: Atos, ArianeGroupe och Les
Techniques de l’Ingénieur.

•

Ambitiösa affärsprojekt med fokus på den digitala transformationen och smart industri för
utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

•

En voluntarisk industristrategi i entreprenörsanda med fokus på anpassningsmodeller och
med engagemang i den cirkulära ekonomin.

•

Väsentliga och kontinuerliga investeringar i Frankrike.

Svenska Handelskammaren i Frankrike, 2 december 2019
SKFs egna startuptävling « Framtidens industri » : zoom på tre av start-up företagen som vunnit
tävlingen och som närvarar under den svensk-franske kvällen den 2 december
GreenTropism – Programvara för kemometri och spektralanalys
GreenTropism är ett franskt innovativt startup bolag specialiserat på programvara inom
spektroskopi.
Energiency – Energiintelligens för industrin
Energiency använder artificiell intelligens för att reducera energiförbrukning i fabriker och
agerar som en strategisk driftstillgång för den digitala omvandlingen av företag.
Picomto – Digitala arbetsinstruktioner för Industri 4.0.
Picomto är ledande inom Europa för digitaliseringen av arbetsinstruktioner och arbetsrutiner för
industri 4.0.

Vid prisutdelningen betonade Luc Graux, CEO för SKF i Frankrike, att ”Industri och innovation är
oskiljaktiga. Den ena kan inte gå framåt utan den andra. Det finns en ömsesidig logik i utvecklingen. I
en ständigt förnybar värld med stora ekologiska utmaningar och en nödvändig digital transformation,
är det vitalt att kunna anpassa sina modeller. Om det är så att Innovativa startup företag är beroende
av stora industrigrupper för att växa, sa är motsatsen även ett faktum. Det är en win-win-situation som
vi implementerar inom SKF och som bidrar till vårt forsknings- och utvecklingsavdelningsarbete genom
ett delat innovationstänk. Det är med detta som målsättning som vi lanserade tävlingen ”Challenge
Industrie du futur” 2017, och uppmanade unga företag att dela med sig av sina idéer och teknologier.”
”Utnärkelsen med Handelskammarens företagspris Prix d’Excellence belönar samtliga teams
engagemang, så väl medarbetare som partners. Det hyllar ytterligare våra gemensamma värderingar
inom företaget såsom respekt för miljön, laganda och att alltid överträffa sig själv” sade han
sammanfattningsvis.
Om SKF :
SKF är en av världens ledande leverantörer inom teknik. SKF finns i över 130 länder och med ett nätverk
av cirka 17 000 distributörer globalt. År 2018 uppnådde SKF i Frankrike en omsättning på 1 miljard euro
motsvarande nästan 3 000 anställda. www.skf.fr
® SKF är ett registrerat varumärke som tillhör SKF Group.
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