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teknik och forskningsbaserade lösningar är 
viktigt. Ett sätt är genom Produktion2030:s 
Teknikworkshoppar. Läs mer på sid 24.
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Testbäddar – grogrund 
för nya idéer
+ Nu ska testbäddarna bli naturliga teknikutvecklings-
partners för svensk tillverkningsindustri. Ett sätt att 
komma framåt med ny teknik och utveckling snabbare.

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

Teknikworkshoppar 
snabbar på  
kunskapsspridningen
+ Det tar ofta lång tid för ny kunskap och teknik att  
nå industrin, i synnerhet de små och medelstora  
företagen. Men det finns undantag. Läs mer om våra 
Teknikworkshoppar.

ANALYS & INTERNATIONALISERING

Sverige och Sydkorea  
i samarbete
+ Tack vare en kontakt initierad inom Produktion2030 
pågår nu ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Sydko-
rea för att skapa framtidens uppkopplade fabrik.
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+
Produktion2030:s 
system för innovation
Vi analyserar och bevakar trender och förändringar i omvärlden, vi lyssnar in  
företagens behov och utmaningar, vi påverkar och utvecklar utbildningssystemet.  
Allt detta ligger till grund för de kunskapsgenererande projekt som drivs inom  
programmet. Den nya kunskapen sprider vi sedan ut i systemet igen – till utbildnings- 
aktörer, företag och omvärlden. Det är vårt innovationssystem.   

FÖRETAG

INNOVATIONS 
PROJEKT

UTBILDNING

OMVÄRLD

+ Kompetensutveckling är en av de viktigaste 
utmaningarna för industrin. Läs mer om vår  
utbildningssatsning Ingenjör 4.0.

UTBILDNING

Ingenjör 4.0  
– unik satsning



4 P2030 #1.20 5P2030 #1.20

Ett magasin där vi vill lyfta fram alla spän-
nande, intressanta, lärorika och viktiga 
insatser som stärker hållbarheten och ökar 
konkurrenskraften i svensk tillverkningsin-
dustri. Vi brinner för att stärka samverkan 
mellan företag och forskare. Vi ser också 
att resultaten av alla våra ansträngningar 
blir mångdubbelt större än delarna – syn-
ergieffekterna och innovationsförmågorna 
blomstrar och Produktion2030 med dem. 
Under 2019 utvärderades Produktion2030 
och huvudfrågeställningen var: Har detta 
program bidragit med något nytt, som 
annars inte hade blivit av? Det blev ett rung-
ande JA! på den frågan. Över 370 företag 
och 66 universitet, högskolor och forsk-
ningsinstitut har samverkat i 100 projekt. Vi 
har överträffat förväntningarna både från 
programmet och staten genom finansiären 
Vinnova. Ett annat viktigt resultat är att över 
33% av de företag som medverkar i Produk-
tion2030:s projekt är små och medelstora 
företag (SMF). SMF är en viktig målgrupp för 
Produktion2030 och vi nöjer oss inte med 
att enbart involvera dem i projekt. Hur kan 
vi ytterligare stärka konkurrenskraften i 
de mindre teknikföretagen, frågade vi oss? 
Tillsammans med RISE och projektdeltagar-
na förpackade vi resultat från projekt och 
tillsammans med IUC bjöd vi sen in företag 
över hela landet till Teknikworkshoppar och 
korta kurser. Hittills har vi genomfört 72 Teknik-
workshoppar,  ytterligare 18 är planerade. 

Vi i Produktion2030 är otroligt stolta över 
det starka samarbetet som fungerar så väl 
under lång tid. Ett nära samarbete där alla 
medverkande företags och forskares pas-
sion för teknik- och kunskapsutveckling har 
stärkt svensk industris förmåga att möta 
framtidens utmaningar. Denna förmåga 
känns otroligt viktig just nu, när vi ser hur 

företag stänger ner verksamheter och där 
personal permitteras eller går in i korttids-
arbete. Pandemin COVID-19 sätter så mycket 
värdeskapande arbete ur spel. Det är i nulä-
get omöjligt att bedöma den närmaste fram-
tiden, vilket är oerhört tråkigt och oroande. 
Men det finns en framtid bortom COVID-19 
och min personliga övertygelse är att vår 
förmåga att samverka kommer att vara en 
nyckel till omstart för Sveriges industri när 
krisen är över. Vi inom Produktion2030 
kommer att göra allt som är möjligt för att 
fortsätta stärka industrin i Sverige genom 
insatser för utbildning, forskning och inno-
vation. Vi kommer på kort sikt bl.a. att erbjuda 
tillgång till avancerad fortbildning inom 
viktiga områden och vi hoppas att ni passar 
på att utnyttja möjligheten. Jag önskar er 
ödmjukt lycka till med det oerhört svåra 
arbete som pågår, både privat och yrkesmäs-
sigt. Håll er friska och håll avstånd tills vi 
hörs igen. 
 
CECILIA WARROL 
Programchef för Produktion2030
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Produktion2030 är ett strategiskt innovations
program som stöds av Vinnova, Energimyndig
heten och Formas. 

Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara 
ett konkurrens kraftigt produktionsland. Det gör 
vi genom att översätta industrins utmaningar till 
relevanta och innovativa lösningar för industrin; 
bygga och stärka nätverk och samverkan, både 
inom Sverige och internationellt; och koppla ihop 
idéer, aktörer och finansieringsmöjligheter för att 
skapa värdefulla lösningar för framtidens tillverk-
ningsindustri.

Vi är en drivande kraft i utvecklingen av en  
innovativ och effektiv produktion i Sverige!

Adress: Produktion2030, Teknikföretagen,  
Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm.  
Formgivning: Irons Design. Textproduktion:  
Björn Stenvall, Camilla Martinez Mares, Kristina 
Närman, Sandra Widh och Annmarie Palm.  
Foto: Porträttbilder är privata, om inget annat 
anges. Övriga bilder är från Shutterstock, om inget 
annat anges.  
Upplaga: 515 ex. Tryckeri: Åtta45 Tryckeri,  
Digaloo AB.  
Omslagsfoto samt foto sid 27–28: Erik Thor.

I KORTHET

Kunskapsspridning  
till små och medelstora 
företag

VÄLKOMMEN TILL PRODUKTION2030:S MAGASIN

Konkurrenskraft hos våra små och medelstora företag är temat 
för det andra numret av det strategiska innovationsprogrammet 
Produktion2030:s återkommande magasin. 

	I den omfattande sexårsutvärderingen av 
Prouktion2030 anser de intervjuade sakexperterna 
att Produktion2030 är ett välorganiserat och 
robust program som öppnat en ny dimension 
inom svensk produktion vad gäller samverkan 
inom forskning och innovation. Det framkommer 
även att programmet kommer vara viktigt i den 
pågående teknikomvandlingen. 

Rapporten från utvärderingen finns  
tillgänglig på produktion2030.se

senaste nytt

SEXÅRSUTVÄRDERING

En betydande  
hävstång för FoI inom 
svensk produktion

	Till följd av coronaviruset är våra Teknik-
workshoppar numera helt digitala, något som har 
visat sig fungera väldigt väl. Både kunskapsutbyte 
och interaktion fungerar bra i det digitala formatet 
och de digitala Teknikworkshopparna är här för 
att stanna även om vi ser fram emot när de kan 
kompletteras med fysiska Teknikworkshoppar 
runt om i Sverige igen. 

Läs mer om kommande Teknikworkshoppar  
på produktion2030.se 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

Digitala Teknik-
workshoppar

	SUMMIT bjuder in svensk industri att 
använda Virtual Development Laboratory (VDL) 
på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta 
kring digitaliseringens möjligheter. Projektets 
fokus ligger på hållbarhet (användandet av 
verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), 
smart maintenance (användandet av maskininlär-
ningsalgoritmer för analys av produktionsdata) 
och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade 
verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering 
och dess koppling till industriella dataset).

Läs mer om våra testbäddsprojekt  
på produktion2030.se 

TESTBÄDDSPROJEKT 

Hållbarhet, smart 
underhåll och  
fabriksdesign

BESÖK OSS

Linkedin 
groups/7419041/

Twitter  
@Produktion2030

WWW

Webb 
Produktion2030.se

	Ingenjör 4.0 är en unik satsning 
där tretton svenska högskolor och 
universitet samverkar för att utveckla 
korta kursmoduler med aktuellt 
innehåll som svarar mot den snabba 
pågående digitaliseringen av industrin, 
ofta kallad Industri 4.0 eller den fjärde 
industriella revolutionen. Satsningen 
riktar sig till anställda inom industrin 
med ingenjörsbakgrund och gör det 
möjligt för industrins ingenjörer att ta 
del av kompetensutveckling på högsko-
lenivå parallellt med ordinarie arbete. 
Ingenjör 4.0 finns nu tillgänglig online. 
Initialt för en pilotomgång tillsammans 
med ett antal företag och senare 
under hösten öppnas upp för att skapa 
en möjlighet för de många ingenjörer 
som nu är korttidspermitterade, där 
kompetensutveckling på arbetsbefriad 
tid uppmuntras. Tillgång till relevant 
kompetensutveckling möjliggör för 
individer och företag att snabbare ta 
sig ur krisen och tillvarata möjligheterna 
för hållbar omställning.UTBILDNING

Kompetensutveckling för 
industrins ingenjörer För mer info: ingenjor40.se 



Vi utgår från  
industrins utmaningar
Produktion2030s utgår från sex långsiktiga utmaningar för tillverkningsindustrin.  
Inom våra instrument arbetar industri, akademi och forskningsinstitut för att lösa  
dessa utmaningar med målet att svensk tillverkningsindustri ska vara hållbar  
och konkurrenskraftig.

RESURSEFFEKTIV PRODUKTION

Industrins utmaning: Minimera resursför
brukning och miljöpåverkan i produktions
system och produkter.
Resurseffektiv produktion är en förutsättning 
för tillverkning i ett land som Sverige med sina 
höga löner samt höga kvalitetsnivåer och mate-
rialkostnader. Resurser som material, människor, 
energi, kapital och tid måste användas effektivt 
för att produktionen ska vara konkurrenskraftig. 
Forskning och innovation riktad mot resursef-
fektiv produktion kräver helhetsperspektiv och 
påverkar alla livscykelfaser för produkter och 
produktionssystem.

FLEXIBEL PRODUKTION

Industrins utmaning: Att vidareutveckla 
tillverkningsprocesser för att matcha framti
dens produkter.
Dagens och morgondagens konsumenter 
efterfrågar alltmer kundanpassade och indivi-
dualiserade produkter. Det ställer stora krav på 
flexibilitet i produktionen. Flexibel produktion 
kan hantera volymförändringar, olika varianter, 
nya material och nya materialkombinationer. Vi 
behöver ny kunskap, innovativa tillverkningsme-
toder och automatiseringslösningar. Automati-
sering och digitalisering bidrar till flexibilitet ge-
nom t.ex. simulering eller integration av system 
för att åstadkomma decentraliserad styrning 
och övervakning av produktionsprocessen.

MÄNNISKAN  
I PRODUKTIONSSYSTEMET

Industrins utmaning: Att stärka samarbetet 
mellan människor och automation för att 
utveckla människors prestationer och öka 
produktiviteten och flexibiliteten.
Trots att framtidens industri är digital har 
människan fortsatt en nyckelroll. Den komplexa 
produktionen kräver att kompetenta människor 
samarbetar med avancerade automatiserade 
produktionssystem och robotar.

Digitalisering, sensorer och stora datamäng-
der ställer nya krav men ger också möjlighet att 
utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och 
ergonomi.

CIRKULÄRA PRODUKTIONSSYSTEM 
 OCH UNDERHÅLL

Industrins utmaning: Att utveckla kompe
tens och ta fram tjänstebaserade produkter.
Strategi för cirkulär produktion, t.ex. återtill-
verkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och 
resurseffektiva produkter och produktionssys-
tem.

Genom smart underhåll, nya kombinationer 
av material och komponenter samt analys av 
data kan livslängden hos produkter och pro-
duktionssystem förlängas. För att åstadkomma 
detta behöver vi utveckla kompetensen och 
hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

INTEGRERAD PRODUKT 
OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Industrins utmaning: Att stärka produkt
utvecklingsprocesserna och verktyg för  
innovativ produktutveckling.
En produkt måste skapa värde för samtliga  
aktörer i en leverantörskedja. Utvecklingen av 
produkter och produktionssystem behöver ske 
snabbare, vara parallellt och integrerat, för att 
möta marknadens krav på snabbhet och flexibili-
tet. Att stärka integrationen av produkt- och 
produktionsutveckling är centralt för konkur-
renskraftiga tillverkningsföretag.

VIRTUELL  
PRODUKTIONSUTVECKLING

Industrins utmaning: Att omvandla informa
tion och data till kunskap och beslutsstöd i 
virtuella och fysiska produktionssystem.
Virtuella verktyg och digitaliserade modeller är 
en förutsättning för utveckling av framtidens 
komplexa produkter och produktionssys-
tem. I morgondagens fabriker är i princip allt 
uppkopplat mot internet. Det ger möjlighet att 
samla in och analysera stora mängder data vil-
ket i sin tur gör att produktionen kan utvecklas 
virtuellt. Den virtuella fabriken ger företaget 
förmågan att fatta rätt beslut genom optime-
ring av komplex data och utveckling av smarta 
produktionsstrategier.

så funkar det

Så arbetar vi 
– fyra instrument
Produktion2030 har som mål att förnya och stärka svensk industris  
konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och  
spetsteknik bidrar vi till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland.  
På så sätt skapar vi tillsammans tillväxt och välfärd i Sverige.

ANALYS  
OCH INTERNATIONALISERING

Internationella nätverk och samverkan är en viktig  
del av Produktion2030. Vi arbetar med påverkan, 
deltar i olika EU-program, gör omvärldsanalys, ord-
nar studieresor och initierar bilaterala samarbeten.

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Små och medelstora företag spelar en viktig roll 
för svensk industris konkurrenskraft. Produk-
tion2030 paketerar resultaten från projekt för att 
de ska bli tillgängliga. Tillsammans med regio nala 
och nationella industrinätverk sprider vi resultaten 
t.ex. genom Teknikworkshoppar och seminarier för 
företag och andra intressenter. Vi erbjuder också 
mindre företag att testa nya tekniska lösningar.

PROJEKT
Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar  
för forsknings- och innovationsprojekt samt test- 
och demonstrationsprojekt. På produktion2030.se 
hittar du information om pågående och avslutade 
projekt. Där kan du filtrera projekten utifrån vilka 
utmaningar de berör samt om de är pågående eller 
avslutade.

7P2030 #1.206 P2030 #1.20

UTBILDNING
Tillgång till kompetens inom produktionsom-
rådet är centralt för industrins utveckling och 
investeringar i Sverige. Högre utbildning inom 
produktionsområdet bör kännetecknas av samver-
kan mellan industri och akademi. Produktion2030 
bedriver sedan 2014 en nationell Forskarskola i 
produktion. Med start 2017 har även kursmoduler 
för Ingenjör 4.0 tagits fram.



INDUSTRINS 
UTMANINGAR  
I FOKUS

Läs mer om instrumentet 
Projekt på 
produktion2030.se

	

För mer info, kontakta: 
CECILIA WARROL
Programchef
cecilia.warrol@teknikforetagen.se
+46 8 782 08 28

I våra forsknings- och innovationsprojekt arbetar 
företag och forskare tillsammans för att skapa 
nya lösningar på industrins utmaningar. En annan 
typ av projekt är de strate giska projekten som 
fokuserar på bredare framtidsutmaningar, dessa 
ger Produktion2030 möjligheten att adressera 
komplexa frågeställningar med ett utforskande 
angreppssätt och större osäkerhet.
 
Två stora trender är digitalisering och globali-
sering, där vi redan är inne i en transformation 
som påverkar svensk industris konkurrenskraft. 
Det finns ingen som sitter på all kompetens själv 
varför samverkan är ett krav för att möta utma-
ningarna; akademin med sin specialistkompetens 
och industrin med sin kunskap om potentiella 
tillämpningar. Tillsammans bygger vi en svensk 
innovationskultur!
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PROJEKT
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 LUDVIG EMGÅRD SPOTSCALE 
Färre slöserier med digital modell  
av byggarbetsplatsen

I grova drag handlar DigMetal om 
att minimera resor till och från bygg-
arbetsplatser och minska svinnet i 
produktionen av metalldetaljer. Tänk 
dig ett hus, nytt eller gammalt, där 
någon form av tillägg ska monteras 
som till exempel en balkong, en ny 
skorsten eller – vilket vi använder 
som exempel – en spiraltrappa. Det 
kan orsaka ganska mycket problem 
i branschen om de inte vet exakt 
hur det ser ut där den ska monteras 
och själva trappan kanske fabriceras 
utomlands. Vid fel blir det jobbigt 
då de måste svetsa om trappan på 
plats för att anpassa efter de verkliga 
omständigheterna.
 
Mindre krångligt blir det inte med 
många kockar i värdekedjan. Du har 
en beställare, en totalentreprenör 
på plats, en leverantör av trappan 
och producenten av trappan. Vad vi 
vill erbjuda är en bild av huset och 
monteringsplatsen som är likadan för 
alla, hela tiden, på webben. Det ger 
en effektivare produktion, mindre 

svinn, färre resor, fler nöjda och 
mindre bråk genom att alla har rätt 
information. Nu finns det möjligheter 
som tidigare saknades.
 
Vår tanke är att aktörerna på plats 
har en enkel och mobil utrustning 
som de scannar byggplatsen med, de 
filmar helt enkelt hur huset ser ut. 
Detta laddas sedan upp på webben 
där det presenteras som en mätbar 
digital modell där trappan kan passas 
in och monteras virtuellt. Alla i 
värdekedjan har tillgång till detta. I 
första delen av projektet bildade vi 
vårt projektkonsortium och skrev 
ansökan, men kunde bara genom-
föra mindre tekniktester. Nu kan vi 
driva fullvärdiga tekniktester där vi 
integrerar all teknik och utvärderar 
resultaten med presumtiva kunder, 
en fungerade prototyp. I slutänden 
räknar vi naturligtvis att landa i en 
kommersiellt tillgänglig produkt, 
något lätt och billigt som du kan 
beställa på nätet.

MARIA NORDSTRÖM SKOGFORSK
Förenklar informationsdelning inom 
svensk skogsnäring

DiVISI handlar om att dela infor-
mation mellan olika aktörer från 
skogen in till industrin. Som inom de 
flesta andra branscher är digitalise-
ring en stark trend, även om skogs-
näringen kommit ganska långt med 
uppkopplade avverkningsmaskiner 
och digitalt flöde och styrning. Också 
inom industrin knyter de samman 
informationskedjorna alltmer. Vad 
vi tittar på nu är möjligheten att 
knyta samman dessa led och hela 
logistikkedjan genom en demonstra-
tionsplattform.

Förstudien handlade mycket om 
att rigga projektet med alla 15 ingå-
ende och sinsemellan mycket olika 
aktörer. Det är en stor skillnad mellan 
en stor sågverkskoncern, ett statligt 
skogsbolag och ett mindre åkeriföre-
tag där alla har olika förutsättningar 
och incitament att använda och dela 
information. Samtidigt finns det 
ett stort intresse av att undersöka 
möjligheterna till bättre framförhåll-
ning genom att dela data. Biometria, 
skogsnäringens gemensamma 

IT-företag som utgör en gemensam 
informationshubb och samlar data 
kring allt från virkesmätning till 
information från skogsmaskiner och 
logistikkedjor, deltar i projektet.
 
Nu undersöker vi alltså möjligheten 
att dela information på ett säkert 
sätt mellan alla aktörer. Vi ska även 
studera vilka effekter det får på flö-
den och de olika verksamheterna där 
vår hypotes är att det blir effektivare, 
men ibland dyker det upp oväntade 
effekter när mer information blir 
tillgänglig och då föds nya idéer. En 
av våra utgångspunkter är att mycket 
av den information vi vill visa redan 
finns i systemen men inte alltid är 
tillgänglig för den som behöver eller 
kan dra nytta av den.

Ambitionen i projektet är inte 
att bygga en plattform att sätta 
i produktion, utan att bygga en 
demonstrator. Här adderar vi ett 
antal konkreta case som företagen 
känner igen och kan bidra till med 
sina erfarenheter.

 TOMOHIKO SAKAO LINKÖPINGS UNIVERSITET
AI ska hitta anledningen till avvikelser i 
produktionsprocessen

I projektet kommer vi att använda 
befintliga AI-verktyg för att analysera 
produktionsdata för att behandla av-
vikelser hos producerade produkter 
och avvikelser i produktbeteenden. 
Det vi tittar på är de fysiska pro-
dukternas avvikelse jämfört med de 
specifikationer de är konstruerade 
och tillverkade efter – vi har inte full 
kontroll på allt i den fysiska världen 
och det händer saker under tillverk-
ningen som påverkar slutresultatet. 
Avvikelser kan även förekomma läng-
re fram i livscykelkedjan då produk-
terna skiljer sig från det förväntade 
beroende på olika omständigheter 
och sättet de används på.
 
Många producenter samlar stora 
mängder data, både i fabriken och i 
användningsfasen, där vår hypotes är 
att vi ska kunna använda denna data 
för att minska avvikelserna. Målsätt-
ningen är att få bort dem, framförallt 
i fabriken, eftersom vi vill ha fler pro-
dukter som helt möter specifikatio-
nen och ställda krav för att minimera 

ekonomiska och miljömässiga förlus-
ter. Vi ser en stor potential med att 
använda AI-metoder och verktyg för 
att identifiera korrelationen mellan 
avvikelser och andra faktorer vid 
exempelvis konstruktion, tillverkning 
eller transport.
 
Under första fasen av projektet, 
förstudien, identifierade vi de vikti-
gaste utmaningarna enligt ovan. Nu 
siktar vi på att ta fram demonstra-
torer där vi kan visa att konceptet 
fungerar med de data vi får från 
riktig tillverkning, data som tillhanda-
hålls av våra industripartner Siemens 
Industrial Turbomachinery och Volvo 
Construction Equipment. Resultaten 
vi får fram genom att använda AI 
för att analysera data räknar vi med 
att företagen ska kunna implemen-
tera för en djupare kunskap vid 
framtagning av nya produkter; bättre 
konstruktion, bättre produktion och 
färre slöserier. 

 SANDRA MATTSSON RISE IVF
Digitala lösningar och hållbarhet  
i fokus i nya pilotinsatser

Tanken är att vi ska skapa en de-
monstrator av en digital värdekedja 
hos två underleverantörer inom 
fordonsindustrin. Vi startar med två 
pilotinsatser där den första handlar 
om automatiserad paketering och 
materialhantering där vi tittar på 
hur det går till när material skickas 
från företaget Bror Tonsjö i Kode 
till deras kund Parker Hannifin i 
Trollhättan. Hur kan detta göras på 
bästa sätt och med stöd av digitala 
lösningar?

Den andra piloten har sin 
utgångspunkt i cirkulär ekonomi 
och hållbarhet och fokuserar på em-
ballagehantering; hur mycket finns 
det, vilka volymer är det, vart tar det 
vägen och hur kan vi effektivisera 
detta för att minska miljöpåverkan? 
Det här är information som till 
största delen saknas idag och då är 
ändå emballering ganska dyrt. Denna 
pilotinsats genomförs på plats hos 
Parker Hannifin i Trollhättan och 
involverar även övriga parter.

Baserat på resultaten från pilot-

insatserna så ska de byggas in i en 
större demonstrator för att på så vis 
simulera de lösningar som finns ute 
hos företagen i en större helhet. Med 
olika teknikleverantörer krävs det ett 
gemensamt språk, vi har säkerhets-
aspekter att ta hänsyn till – allt med 
tanke på att fler företag ska kunna 
dra nytta av samma lösningar

I första steget av Scarce genom-
förde vi en behovsanalys för att få en 
bild av hur det ser ut idag. Därefter 
angrep vi problemställningarna på 
olika sätt. Inom projektet har vi flera 
forskare med många olika bakgrun-
der. Vi diskuterade med de som 
arbetar med människan i produk-
tionssystemet, de inom datahante-
ring, automation, cirkulär ekonomi 
… Inom vilka områden är företagen 
mogna, var är de redo att gå vidare 
till nästa steg?

Produktion2030 genomför 1–2 utlysningar per år.  
Utlysningarnas inriktning och budget beslutas  
av programmet. Vinnova hanterar ansökningarna 
och projektfinansiering. Läs mer på  
vinnova.se/sok-finansiering

 Adaptive lifecycle design 
by applying digitalization and 
AI techniques to production 
(Adapt 2030)
Ansvarig projektledare: TOMOHIKO 
SAKAO, LINKÖPINGS UNIVERSITET
tomohiko.sakao@liu.se

 Digitalization of metal 
production work-flows  
(DigMetal)
Ansvarig projektledare: LUDVIG 
EMGÅRD, SPOTSCALE
ludvig.emgard@spotscale.com

 Demonstration of Infra-
structure for Digitalization 
enabling industrialization 
of Additive Manufacturing 
(DiDAM)
Ansvarig projektledare: OLA ISAKS
SON, CHALMERS
ola.isaksson@chalmers.se

 Digitaliserade Värdekedjor 
I SkogsIndustrin (DiVISI)
Ansvarig projektledare: MARIA  
NORDSTRÖM, SKOGFORSK
maria.nordstrom@skogforsk.se

 Sensible Value Chain 
through Digitalised Planning, 
Material handling and Circular 
Economy (SCARCE II)
Ansvarig projektledare: SANDRA  
MATTSSON, RISE IVF
sandra.mattsson@ri.se

Fem nya projekt har beviljats finansiering 
efter vår tolfte utlysning. Dessa projekt 
samlar företag i industrins värdekedjor, 
från tillverknings- och skogsindustrin.  
Företagen ska tillsammans med forskare 
från universitet, högskolor och forsknings- 
institut utveckla nya lösningar som kan 
bidra till ökad effektivitet och konkurrens-
kraft i industrin.

nya projekt5

I KORTHET
Produktion2030 bad några  
ansvariga projektledare berätta  
lite kort om sina projekt. 

PROJEKT

OLA ISAKSSON CHALMERS
Utmaningar men också möjligheter med 
additiv tillverkning.

Projektet DiDam går i korthet 
ut på att demonstrera lösningar 
för att kommunicera och hantera 
information i komplexa värdekedjor 
för att kunna industrialisera additiv 
tillverkning. Det finns en enorm tek-
nikutveckling och framtidstro, men 
än så länge relativt få tillämpningar i 
industrin. En flaskhals är de förändra-
de arbetssätt som additiv tillverkning 
innebär med nya leverantörer, nya 
förhållanden och hanteringen av 
digital information på helt nytt sätt.
 
Det mäts mycket mer i till-
verkningsprocessen, något som 
följer med genom hela livscykeln. 
Beträffande spårbarheten med så 
kallade digitala spår (Digital Threads) 
är det viktigt för visionen att kunna 
skräddarsy en produkt i små serier 
där ”leverantören” kan sitta var som 
helst i världen. Istället för att skicka 
en produkt så tillverkas den i ett 
lokalt så kallat ”Print House” nära 
kunden. Här är utmaningen att kunna 
lita på tillverkaren liksom hantering-

en av potentiellt känslig information 
för den som äger designen.

Vi tittar på de problem eller 
utmaningar som finns för att se hur 
digitala plattformar kan ta bort hin-
dren så att företagen vågar investera 
i den nya tekniken och skala upp den 
industriellt. Vi har ett annat nyckelbe-
grepp, kallat digitala tvillingar (Digital 
Twins) där vi bättre kan nyttja de 
data vi mäter i processen och koppla 
det till dess digitala modell. Vi ser vad 
som verkligen händer i tillverkningen 
vilket gör att vi kan simulera bättre 
så att den digitala tvillingen levererar 
bättre predikteringar och anpass-
ningar.
 
Det är också spännande att se 
vilka nya tillämpningar som finns, 
till exempel hur vi kan arbeta med 
återvunnet material, reparationspro-
cesser, pulveråtervinning – mycket 
kring att minska svinn och öka 
resursutnyttjandet. 

Produktion2030 bad projekt- 
ledarna berätta om sina projekt: 

10

Läs alla texter i sin helhet på 
produktion2030.se
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Testbäddar är en grogrund 
för nya idéer och ett sätt att 
komma framåt med ny tek-
nik och utveckling snabbare. 
Det menar Katarina Myrehed, 
ABB Industrial Automation, 
projektledare för Produk-
tion2030:s testbäddsprojekt 
PADME.

Testbäddar ger ny 
teknik skjuts framåt

P roduktion2030 finansierar 
12 testbäddsprojekt runt om 
i Sverige. Projekten ingår i 
arenan Testbädd Smart Pro-
duktion. Martin Friis, an-

svarig för Testbädd Smart Produktion, 
berättar:

– Syftet med testbäddar är att accele-
rera både skapandet och överföringen 
av kunskap från akademin till indu-
strin och industrin till akademin. In-
dustrin lär sig en ny teknologi och får 
möjlighet att testa denna. Akademi och 
institut lär sig om nya applikationer 
och möjligheterna med teknologin. 

– Vårt fokus just nu är att synliggöra 
testbäddarna och visa för Sveriges till-
verkningsindustri att den här möjlig-
heten finns, fortsätter Martin.

I höstas deltog man t.ex. på mässan 
Elmia Subcontractor (Leverantörsda-
garna) och presenterade möjligheter-
na med testbäddar och några av test-
bäddsprojektens specialiteter. Under 
våren kommer tre av testbäddsprojekten 
att förpackas som Teknikworkshoppar 
för att sprida kunskapen till små och 
medelstora företag. 

Ett annat sätt att synliggöra testbäd-
darnas möjligheter är de 3D-modeller 
och filmer som finns tillgängliga på 
Produktion2030s webb. 

– Syftet med alla aktiviteter är att 

skapa transparens så att testbäddarna 
kan bli naturliga teknikutvecklings- 
och testningspartners för industrin, 
säger Martin. Vi vill också bidra till att 
kompetensnätverken och de fysiska 
testcenter som skapats i testbädds- 
projekten upprätthålls. 

– Vår vision är att Testbädd Smart Pro-
duktion ska möjliggöra för industrin, 
akademin och instituten att dela re-
surser. I testbäddarna ska man kunna 
testa sådant som man inte har möjlig-
het till i sin lokala miljö med målet att 
idéer och kunskap snabbare ska kunna 
omsättas till innovationer, avslutar 
Martin. 

Testbäddar är förkommersiella mötesplat-
ser för teknologi, kompetens, branscher, 
problemägare och användare för att 
accelerera spridningen av kompetens och 
utveckla framtidens innovationer.

Testbäddarna ska bli naturliga 
teknik utvecklingspartners
Testbäddsprojekten som finansieras inom Produktion2030 
är i slutfasen. Nu pågår arbetet med att synliggöra test-
bäddarna och visa Sveriges tillverkningsindustri att den här 
möjligheten finns. 

och ett antal andra företag där vi sätter 
upp testlabb dit man ska kunna komma 
och prova sina automationsidéer innan 
man gör investeringar i den egna produk-
tionen, säger Katarina.

Statliga satsningar viktiga  
för att komma igång
Katarina menar att strategiska innova-
tionsprogram som Produktion2030 är 
viktiga för att göra den här typen av proof 
of concept. Ska man genomföra projekt 
direkt i produktionen är tröskeln hög avse-
ende prioriteringar, risker, kostnader etc. 
och det kan lätt stanna vid förstudier som 
sedan läggs på hög. Testbäddar skapar en 
grogrund för nya idéer och möjliggör att 
komma framåt med ny teknik och utveck-
ling snabbare.

– Det här är ett sätt att faktiskt komma 
igång. Tack vare PADME kan vi på ABB nu 
erbjuda en lösning för tillverkande företag 
som är anpassad till deras behov, säger 
Katarina. Inom projektgruppen har de 
olika deltagarna fått ökad kompetens och 
förståelse för ett nytt marknadssegment. 
Det har också bidragit till att skapa interna 
samarbeten inom ABB som vi inte hade 
kunnat prioritera annars. 

Att delta i strategiska innovationspro-
gram är ett sätt att lyfta blicken och skapa 
utrymme för att testa nya idéer och ny 
teknik. Men också att hitta nya samver-
kansparter. 

– ABB skulle troligen inte samverkat med 
t.ex. Mälardalens högskola i ett sådant här 
projekt utan Produktion2030, säger Kata-
rina.

Så vilka resultat och effekter  
har PADME gett upphov till? 
– Både ABB Industrial Automation och ABB 
Robotics har deltagit i projektet och ett 
direkt resultat är att dessa affärsområden 
samarbetar och nu funderar på hur syste-
met kan utvecklas vidare. Konceptet disku-
teras också med intresserade kunder till 
ABB, säger Katarina. 

Mälardalens högskola har kunnat använ-
da resultat från PADME i undervisningen 
och fått inblick i industrins förutsättningar 
och behov. Projektdeltagarna Level21 och 
RISE har tillsammans ett nytt projekt på 
gång som en spinoff av PADME. 

P ADME har undersökt hur pro-
cessindustrins högt digitali-
serade och sammankopplade 
system skulle kunna användas 
inom tillverkningsindustrin för 

att förbättra cykeltid och produktivitet. 
Något många tillverkningsföretag skulle 
ha stor nytta av.

– Vi har gjort ett ”proof of concept” och 
det finns många idéer till fortsättning, 
berättar Katarina Myrehed. Nu går det att 
ta del av resultatet i vårt demorum och 

Projektgruppen, PADME. Från vänster:  
Mohammad Ashjaei – Mälardalens högskola, 
Sara Afshar – ABB, Fereidon Koroorian – ABB,  
Katarina Myrehed – ABB, Mats Åhgren – Level 21,  
Kerstin Olsson – ABB, Jonas Arvidsson – Level 21.  
Saknas på bilden gör Jawad Elomari – RISE och  
Mikael Rudin – ABB.

på webben, vilket vi hoppas ska tjäna som 
inspiration för framtida projekt och för 
andra som vill genomföra den här typen av 
digitalisering.
 
Ny teknik är ofta en stor investering både 
i fråga om tid, pengar och engagemang. 
Testbäddar är viktigt för att kunna testa i 
liten skala innan den nya tekniken skalas 
upp. 

– Parallellt med PADME deltar vi på ABB 
i ett annat initiativ tillsammans med RISE 
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PROJEKT

Läs mer på  
produktion2030.se

För mer info, kontakta: 
MARTIN FRIIS
+46 70 722 3231
martin.friis@ 
teknikforetagen.se
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Digitala plattformar 
och ekosystem i fokus

A sien och USA har redan kommit 
långt när det gäller digitala 
plattformar och marknadsplat-
ser B2C (Business-to-Consumer). 
Men Europa har chans att ta en 

ledande position när det gäller liknande lös-
ningar inom industrin B2B (Business-to- 
Business).

Digitala Stambanan är ett samverkanspro-
jekt mellan de strategiska innovationspro-
grammen Produktion2030 och PiiA, finansie-
rat inom ramen för samverkansprogrammet 
uppkopplad industri och nya material. Projek-
tet ska förtydliga industrins behov av digitala 
värdekedjor, plattformar och ekosystem. 

 
Arbetet sker i åtta arbetspaket som på olika 
sätt bidrar till att förtydliga vilka värden digi-
taliseringen möjliggör i samarbetet mellan 
företag. Det kan handla om såväl effektivise-
ring av befintlig verksamhet som skapandet 

Inom det strategiska projektet Digitala Stambanan pågår  
arbetet med att förtydliga behovsbilden av digitala värdekedjor 
och digitala marknadsplatser inom industrin för fullt. 

av helt nya kundvärden från leverantörskedjan 
som helhet. Det innebär att istället för att varje 
företag adresserar förbättringar inom sitt spe-
cifika område, tas ett holistiskt perspektiv på 
utvecklingen. Fokus blir då att hitta lösningar 
som gynnar alla parter i ekosystemet. 

 
Digitala Stambanan anordnar också regelbun-
det gemensamma projektträffar för att iden-
tifiera beröringspunkter och synergieffekter 
mellan arbetspaketen. I november möttes 
projektparterna i Skelleftehamn hos Boliden 
Rönnskär, nästa projektträff äger rum hos  
Kalmar Industries i Ljungby. 

 
För att lyfta vikten av digitala plattformar och 
ekosystem anordnas i september ett öppet se-
minarium tillsammans med Combitech. Syftet 
är att inspirera, öka kunskapen och skapa en 
mötesplats för beslutsfattare inom både poli-
tik och näringsliv som har intresse i frågan. 

PROJEKT

Industri 1.0  
– Järnvägens stambanor

Regelverk och standarder  
så att sträckor byggdes  
på liknande sätt

Kontrollfunktioner  
och underhåll

Biljettsystem och  
servicetjänster

Definierade sätt att  
ansluta sig (stationer  
och växlar)

Plan för utbyggnad och en 
integration med internationella 
järnvägsförbindelser

Styrsystem och  
övervakning

Räddningsberedskap  
och krishantering

Säkerhetsföreskrifter  
och rutiner
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Läs mer på 
digitalastambanan.se

Seminarium om digitala plattformar 
och ekosystem – mer information 
på digitalastambanan.se

Nätneutralitet och definierade 
sätt att ansluta sig. Det måste 
finnas möjlighet för alla företag 
oavsett storlek och verksamhet, 
att nå och använda sig av  
Digitala Stambanan.

Regelverk och standarder

Övervakning, kontroll 
funktioner och underhåll

Interoperabilitet mellan  
system och infrastruktur

Plan för utbyggnad  
och integration med  
internationell ITinfrastruktur

Säkerhetslösningar, rutiner  
och krishantering

Hantering av integritet

Olika former av service 
tjänster

Vi har den senaste tiden arbetat intensivt med att 
uppgradera Kunskapsförmedlingen, där vi nu lagt till 
en funktion även för doktorandkurser. Vi har haft en 
stor mängd aktiva testare av den nya portalen och 
den är nu i full drift. Fortfarande kan det dyka upp en 
del skönhetsfläckar ju fler användare vi får in, men 
grundfunktionerna finns där och vi tar gärna emot 
förslag på förbättringar. Vi välkomnar alla doktoran-
der inom produkt- och produktionsutveckling att 
anmäla sig till kurser, liksom alla som ger kurser inom 
området att lägga upp sina kurser här – kontakta 
gärna Sabina Rebeggiani som ansvarar för hemsidan.

Vi driver också på vårt kontinuerliga arbete med 
produktionsinnovation där vi som bäst håller på att 
förbereda en bredare utrullning för praktisk imple-
mentation av resultaten. Det här är något som vi gör 
i samarbete med Produktionslyftet vilket känns både 
inspirerande och roligt. Det är ett väldigt spännande 
projekt som vi verkligen ser fram emot, samtidigt 
som vi har haft turen att vi ännu bara är i planerings-
stadiet tillsammans med företagen Permobil, Inission, 
Munkfors Sågar och SSAB. Med tanke på nuvarande 
omständigheterna med COVID-19, vi får mer tid till 
förberedelsearbetet med företagen som är engage-
rade och vi fokuserar på en plan med innovations-
möten under hösten.
 
Det lyckade konceptet med Teknikworkshoppar 
tar vi till oss även till produktionsinnovation, men 
också här har vi haft tur att ännu inte datumlagt 
några genomföranden under våren. Vi kommer att 
senarelägga starten, så även inom detta område har 
vi något roligt att se fram emot. Däremot kommer 
vi att genomföra våra disputationer som planerat 
nu i mars, däribland Lisa Larsson som försvarar sin 
avhandling inom produktionsinnovation. Tanken var 
att samlas på plats i Luleå den 26 mars – opponen-
ten professor Minna Lanz från Tampere University 
of Technology liksom professor Monica Bellgran 
vid KTH och professor Mats Jackson vid Jönköping 
University – men nu genomför vi disputationen online 
istället. Utmaningar föder nya lösningar!

Produktionsinnova-
tion på utrullning

PROGRAMKONTORETS LOGG 23/3 2020: 

ANNA ÖHRWALL RÖNNBÄCK
Professor Produktinnovation,  
Luleå Tekniska Universitet

I SIFFROR 
I projektet samverkar:

20
företag

5
universitet, högskolor  

samt forskningsinstitut

3
nätverk och  

branschorganisationer

Industri 4.0  
– Digitala Stambanan



Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande 
för att företag ska vara konkurrenskraftiga. Kom-
petensutveckling har kommit att bli en av de mest 
strategiskt viktiga utmaningarna för industrins 
och samhällets förmåga att klara den digitala 
transformationen. För att utveckla och stärka 
kompetensen inom produktionsområdet driver 
Produktion2030 en nationell forskarskola samt 
utbildningssatsningen Ingenjör 4.0, ett sätt att 
snabbt och resurseffektivt utveckla kompetens – 
både i högskolans ingenjörs utbildningar och inom 
industrin. 

LIVSLÅNGT 
LÄRANDE

Läs mer om instrumentet 
Utbildning på 
produktion2030.se

För mer info, kontakta: 
BENGTGÖRAN ROSÉN
Ansvarig Utbildning
+46 (0) 35 16 76 04 
bg.rosen@hh.se

UTBILDNING
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UTBILDNING

T
idigare var det stort fokus på automatise-
ringens konsekvenser och operatörens nya 
roll. Nu pratas det minst lika mycket om  
behov av nya kompetenser hos utvecklarna  
– ingenjörerna, säger Frida. 

Ett tydligt exempel på detta är fordonsindustrin där 
svenska företag varit världsledande när det gäller fossil-
drivna fordon. Nu ska man istället bli världsledande på 
elektrifierade fordon, som dessutom ska vara uppkopp-
lade och kanske så småningom självkörande. Då behövs 
nya kompetenser hos ingenjörerna. 

– För att tillgodose industrins behov av uppdaterad 

Att teknikutvecklingen går fort är ingen 
nyhet. Men vad får det för konsekvenser för 
kompetensförsörjningen inom industrin?  
Vi frågade Frida Andersson, expert inom  
Kompetensförsörjning på Teknikföretagen. 

Ingenjörer med  
rätt kompetens  
– GENOM HELA KARRIÄREN

ingenjörskompetens behövs både nyutbildade ingen-
jörer och uppgradering av kompetensen hos ingenjörer 
under hela karriären, säger Frida. 

Unga vill lösa samhällsutmaningarna
Dagens unga söker till ingenjörsutbildningarna dels för 
att man är intresserad av teknik men även för att man 
vill jobba med samhälls utmaningarna, t.ex. klimat-
utmaningen, där tekniken är en möjliggörare. Ett stort 
samhällsengagemang är något som sticker ut i den 
yngre generation. 8 av 10 säger att det är avgörande att 
företaget är hållbart när de ska välja arbetsgivare. 

Frida Andersson  
är expert inom 
kompetensför- 
sörjning på  
Teknikföretagen. 

40 000 ingenjörer behöver uppgradera sin kompetens
Men nyutbildade ingenjörer är bara en del av framti-
dens kompetensförsörjning. En annan avgörande del är 
påbyggnad av kompetensen hos de redan anställda. Bara 
inom fordonsindustrin räknar man med att 30 000– 
40 000 ingenjörer behöver någon typ av påbyggnad av 
sin kompetens de närmaste åren. Det här ställer nya 
krav på utbildningssystemet. Det behövs korta, flexibla 
och anpassade kurser. Ett bra exempel på detta är  
Produktion2030s satsning Ingenjör 4.0.

– Hur vi riggar utbildningssystemet för livslångt 
lärande är en av de stora utmaningarna. Men det finns 
faktiskt en sak man kan göra redan nu och det är att ge 
högskolorna i uppdrag att arbeta med vidareutbildning, 
säger Frida. 

Viktiga åtgärder för hållbar  
kompetensförsörjning

– Meritera eller ge ekonomiska incitament för samver-
kan mellan akademi och näringsliv. Samverkan är av-
görande för att vi ska ha bra utbildningar Avsätt pengar 
för att utveckla utbildning för 
yrkesverksamma. 

– Bygg system för utbildning 
genom hela livet.  
Vi behöver ett system som 
inkluderar allt från ansvar till 
finansiering till tillgänglighet, dvs. hur företag och indi-
vider ska hitta de utbildningar som finns. 

Så påverkar teknikskiftena  behoven av ingenjörskompetens

FRAMTIDS-SPANING

Bra kollegor
God stämning

Bra chef
Utvecklingsmöjligheter

Balans mellan arbete  
och fritid

Högt upp 
på ungdomars  

önskelista vid jobbsök:

I Teknikföretagens 
framtidsspaning 
finns mer att läsa 
om tekniktrender-
na som påverkar 
framtidens kompe-
tensbehov. Finns 
att ladda ner på 
teknikföretagen.se

”Bygg system för utbild-
ning genom hela livet.”
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UTBILDNING

Löpande kompetens- 
utveckling avgörande  
för industrins framtid 
Kompetensutveckling har kommit att bli en av de mest 
strate giskt viktiga utmaningarna för industrins och samhällets 
förmåga att klara den digitala transformationen. Behovet av 
att yrkesverksamma löpande får kompetensutveckling för att 
hålla sig uppdaterade med den snabba teknikutvecklingen ökar 
stadigt. 

V årt utbildningssystem behö-
ver riggas för att tillhanda-
hålla såväl grundutbildning 
och forskarutbildning som 
vidareutbildning. Vi behöver 

en nationell strategi för att stärka vår kun-
skap- och kompetensförsörjning genom 
samverkan mellan akademin och närings-
livet. 

Hos det anrika industriföretaget SKF 
var man tidigt ute med att hänga på de 
kompetensutvecklingsmöjligheter som 
utbildningssatsningen Ingenjör 4.0 er-
bjuder. Ingenjör 4.0 är framtagen inom 
det strategiska innovationsprogrammet 
Produktion2030 och är en portfölj av korta 
kursmoduler med aktuellt innehåll, som  
svarar mot industrins digitalisering  
(Industri 4.0).

– Alla är överens om att det livslånga 
lärandet behövs och är avgörande för att 
Sverige ska stå sig i konkurrensen. Vi står 
inför en utmaning, ett teknikskifte där vi 
kontinuerligt behöver uppdatera både 
våra kunskaper och affärsmodeller, säger 
Håkan Celik, som är HR Expert inom kom-
petensutveckling på SKF.

Samtidigt som kompetensutveckling 
står högt på agendan konstaterar Håkan 
att Sverige inte har ett överflöd av ingenjö-

rer. Det innebär att vi måste jobba smarta-
re. På SKF har man därför valt att satsa stort 
på samverkan med landets universitet 
och högskolor både inom forskning och 
utbildning.  

– Att våra anställda fyller på med akade-
misk utbildning allt eftersom, under hela 
sitt arbetsliv, är en förutsättning för att vi 

S atsningen riktar sig till an-
ställda inom industrin med 
ingenjörsbakgrund1 och gör 
det möjligt för industrins 
ingenjörer att ta del av kompe-

tensutveckling på högskolenivå parallellt 
med ordinarie arbete. 

Ingenjör 4.0 utvecklas och finansieras 
inom Produktion2030 vilket möjliggör   
ett rekordsnabbt framtagande av nya 
kursmoduler; med Ingenjör 4.0 kan nya 
ämnen integreras på bara ett par månader. 
Satsningen koordineras av Högskolan i 
Halmstad och modulutbildningarna tas 
fram av Svenska Produktionsakademiens2 

tretton högskolor och universitet och >50 
professorer och lärare i samverkan.

Ingenjör 4.0 finns nu tillgänglig online. In-
itialt för en pilotomgång tillsammans med 
ett antal företag och senare under hösten 
öppnas upp för att skapa en möjlighet för 
de många ingenjörer som nu är korttids-
permitterade, där kompetensutveckling på 
arbetsbefriad tid uppmuntras. Tillgång till 
relevant kompetensutveckling möjliggör 
för individer och företag att snabbare ta sig 
ur krisen och tillvarata möjligheterna för 
hållbar omställning. 

1 Högskole- eller civilingenjörer eller motsvarande
2 Svenska Produktionsakademien består av ämnesföre-
trädare, professorer, forskare, lärare och doktorander 
från tretton svenska lärosäten med forskning och utbild-
ning inom produktionsområdet.

”Alla är överens om att 
det livslånga lärandet 
behövs och är avgörande 
för att Sverige ska stå sig 
i konkurrensen”

Inledningsvis introduceras 
korta kursmoduler inom åtta 
områden, centrala inom digitali-
seringen av tillverkningsindustrin. 
Denna första våg av moduler tes-
tas i en pilotomgång med start i 
juni 2020, under hösten kommer 
ytterligare sex moduler att lanse-
ras i en andra våg. Fullt utbyggt 
kan Ingenjör 4.0 innehålla upp till 
64 moduler inom sexton utbild-
ningsområden/-paket kopplat till 
Industri 4.0.

ska kunna nyttja den nya tekniken på ett 
bra sätt.

 
Nationellt kompetenscenter  
ett naturligt nästa steg
Håkan tycker att Ingenjör 4.0 är en  
berömvärd satsning. 

– Den största fördelen är flexibiliteten. 
Att kunna välja bland kursmoduler och väl-
ja tid, rum och studietakt samtidigt som 
du arbetar upplevs som attraktivt.

Men han konstaterar att det går för lång-
samt med implementeringen av flexibla 
kompetensutvecklingsinsatser likt Ingen-
jör 4.0.

– Alla parter är överens om vikten av det 
livslånga lärandet. Men många av de yrkes-
verksamma som kanske skulle behöva det 
mest, tar inte del av möjligheterna i den 
utsträckning som skulle behövas. 

Enligt Håkan är det en fråga både om 
tillgången på vidareutbildning men även 
om hur man kommunicerar de möjlighe-
ter som finns. 

– Det är viktigt att anpassa kommunika-
tionen för att alla yrkesverksamma ska för-
stå att kompetensutveckling är ett ansvar 
som gäller alla.  
Då blir det viktigt att det finns ett lättill-
gängligt och attraktivt utbud.

Modulbaserad, löpande kompetensut-
veckling sprider sig även till andra bran-
scher. Av den anledningen skulle Håkan 
gärna se att det skapades ett nationellt 
kompetenscenter.

– Med en gemensam plattform för kom-
petensutveckling kan vi som land lyfta 
goda exempel och tillvarata synergier, av-
slutar Håkan Celik.  

Ingenjör 4.0  
– fortbildning på  
högskolenivå för  
industrins ingenjörer • 13 svenska universitet  

i samverkan

• >50 professorer och lärare

• 8 moduler i den inledande  
pilotomgången

• Gemensam digital utbild-
ningsportal – Collegial

• Pilotomgång = 50 pilotpersoner 
från olika verksamheter

• Förkunskap = ingenjörsutbild-
ning eller motsvarande

• Kostnadsfritt för deltagarna 
– finansiering via Produk-
tion2030

• 2–3 dagars arbetsinsats spritt 
fritt över 2 veckor per modul

• Möjligt att delta i flera moduler

SAMMANFATTNING 
INGENJÖR 4.0

PILOTOMGÅNGEN 
ÄR FULLTECKNAD  

… men anmäl gärna intresse  
till nästa omgång redan nu.  

Anmälningsformulär  
och mer info finns på  

 ingenjor40.se

INGENJÖR 4.0?
Ingenjör 4.0 är en unik satsning där 13 svenska högskolor 
och universitet samverkar för att utveckla korta kursmod-
uler med aktuellt innehåll som svarar mot den snabba 
pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 
4.0 eller den fjärde industriella revolutionen. För att svensk tillverkningsindustri ska bibehålla sin styrka 

inom användning av digital teknik i industrin och i teknikforsk-
ningen behöver ett omfattande, nationellt, utbud av kvalifi-
cerade kurser med tillämpningar inom digitalisering i industrin 
tas fram. Idag satsas stora resurser inom och utanför EU på  
att höja kunskapsnivån inom industrin för att utnyttja möjlig- 
heterna med att införa s.k. Cyber-fysiska produktionssystem 
för att skapa en hållbar och ”uppkopplad” industri. En av nyckel- 
förutsättningarna är en ”rätt” utbildad arbetskraft.Utmaningen är att få rätt person, på rätt plats, i rätt tid, och 

konkurrensen om kompetensen är global. Samtidigt möter 
Sverige allt större utmaningar för industrins kompetensförsörjning.Nästan oavsett bransch eller arbetsuppgift behövs färdigheter 

att använda digitala verktyg och tjänster. Teknikutveckling inom 
industrin på områden som till exempel robotik, automation 
och additiv tillverkning kräver nya produktionskompetenser. 
Teknikutvecklingen inom IT-området driver fram behov av helt 
nya spetskompetenser inom till exempel analys av stora data 
för att kunna utnyttja möjligheterna till värdeskapande av de 
datamängder som växer explosionsartat.Inledningsvis introduceras korta kursmoduler inom 8 områden 

centrala inom den pågående digitaliseringen av tillverknings- 
industrin. Denna första våg av moduler testas först i en pilot- 
omgång med start i juni 2020 och under hösten kommer  
ytterligare 6 moduler att lanseras i en andra våg. Totalt kan 
Ingenjör 4.0 fullt utbyggt innehålla upp till 64 moduler inom  
16 Utbildningsområden/paket kopplat till Industri 4.0.

VILKET SPRÅK BEDRIVS UTBILDNINGEN PÅ  OCH VAD INNEHÅLLER PILOTUTBILDNINGENS MODULER?
Utbildningen bedrivs på  ENGELSKA och innehållet  återfinns summerat på  www.ingenjor40.se 

Titlarna på de 8 inledande  pilotmodulerna är:• Smart Products and Industrial Internet of Things, Linköping Univ.

• Autonomous Robots, KTH• Cyber Physical Systems and Digital Twins, Skövde Univ.

• Connectivity, 5G, and Cloud Communication, Chalmers• Human Robot Collaboration, Chalmers, KTH, Univ. West,  Linné Univ.
• Standards and Interopera- bility in Digitized Industry,  KTH, eurostep

• Management of  Manufacturing Digitalization, Luleå Univ., KTH
• Additive manufacturing, Chalmers, Örebro Univ.,  Halmstad Univ.

VEM RIKTAR SIG  INGENJÖR 4.0 TILL?
Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med 
ingenjörsbakgrund och gör det möjligt för industrins 
ingenjörer* att ta del av kompetensutveckling på hög-
skolenivå parallellt med ordinarie arbete.

Du och ditt företag deltar tillsammans med svenska Högskolor och får möjligheter att lära er mer om digital och uppkopplad smart produktion.
Kompetensutveckling är en av svenska industrins och de anställdas största  utmaningar.  

Därför lanseras nu Ingenjör 4.0 – en  webbaserad fortbildning på hög skolenivå  för industrins ingenjörer. 

*Högskole- eller Civilingenjörer eller motsvarande.

PRODUKTION2030 / INGENJÖR 4.0

Ta chansen att bli framtidens ingenjör PILOTUTBILDNING för SMART  PRODUKTION av SMARTA PRODUKTER

Inledningsvis  
söker vi 50  pilotutbildnings- omgångar
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I dag blir produkter allt mer tekniskt 
avancerade medan industrin digitali-
seras och internet anpassas. Den fjär-
de industriella revolutionen står runt 
hörnet och världen utvecklas i snabb 

takt. Företagen måste kunna dra nytta av 
möjligheterna med en digitaliserad indu-
stri för att fortsätta vara konkurrenskrafti-
ga på den globala marknaden.

Det var tack vare sin handledare 
Bengt-Göran Rosén, även ansvarig för 
instrumentet Utbildning inom Produk-
tion2030, som Olena fick upp ögonen för 
Produktion2030s Forskarskola. Olena, som 
forskar inom mätning och karakterisering 
av yttopografi, har läst kurserna Additive 
Manufacturing Technologies for Metals 
och Modeling Simulation and Optimi-
zation in the Engineering Product Deve-
lopment Process vid Forskarskolan. Båda 
kurserna tycker hon har sammanfallit väl 
med hennes intresse för användning av 
nya optiska och avbildande tekniker för 
ytstruktur-karakterisering med inriktning 
på additiv tillverkning.

– Kursen inom additiv tillverkning var 
väldigt bra. När jag gick den var det första 
året kursen gavs och även om det är ett 
ganska nytt område så fick vi en mycket 
bra inblick i det – bland annat vilka tekni-
ker och utmaningar som finns med olika 
tillverkningsmetoder, säger Olena och 
fortsätter:

– Den andra kursen inom modellsimu-
lering och optimering var också mycket 
givande och jag fick lära mig om metoder 
jag inte hade en aning om fanns.

Något som Olena uppskattade med Fors-
karskolans kurser var upplägget, samtliga 
studietillfällen är förlagda på olika lärosä-
ten runt om i landet. Förutom att det ger 
en bra inblick i vilka olika kompetenser 
som finns, vilket kan vara bra att veta för 
skapande av framtida forskningskonsorti-
er, så ger det också en möjlighet till värde-
fullt nätverkande.

– Forskarskolan är ett bra forum för att 
träffa andra forskarstudenter. Även om 
många forskade inom ett helt annat om-
råde än mitt, så har det ändå har funnits 

Forskarskolan visar på starka resultat

”Forskarskolan är  
ett bra forum för  

att träffa andra  
forskarstudenter. ”

“Forskarskolan är ett värde fullt  
forum – inte minst för byggande  
av framtida konsortier”
Ett bra forum med möjlighet att få inblick i vilka kompeten-
ser som finns vid olika lärosäten – så beskriver Olena Flys, 
industridoktorand vid RISE, Produktion2030s Forskarskola.

FORSKARSKOLANS DOKTORAND OLENA FLYS:

R ashid är industridoktorand på 
enheten för produktionstek-
nik vid KTH i Stockholm. Han 
forskar på en ny lösning för att 
förbättra livslängden på skär-

verktyg i processer där man kapar metall. 
Parallellt med detta är han även forsk-
ningskoordinator på Plasmatrix  
Materials AB.

 
Hittills har han läst fyra kurser inom Pro-
duktion2030s Forskarskola och han är 
mycket positiv:

På kursen Get Your Paper Published 
lärde han sig ett systematiskt tillväga-
gångssätt för att publicera en vetenskaplig 
artikel. Detta resulterade i att han fick 
utrymme i en välrenommerad tidsskrift 
inom hans område.

 
Kursen Disturbance Analysis in Manu-
facturing Systems hjälpte honom att 
förstå olika obestämdheter i tillverknings-
processen.

– Den gav mig också systematiska rikt-
linjer i hur jag ska hantera dessa ovisshet-
er, säger Rashid.

Genom kursen Production Innovation 
fick han en djupare förståelse för koncep-
tet innovation i relation till hans avancera-
de system.

–  Nu vet jag hur jag ska göra min av-
handling extra värdefull och unik, säger 
Rashid.

 
På kursen International Production lärde 
han sig mer om hållbarhet, innovations-
kultur och toppmodern tillverkningstek-
nologi från olika slags produktionssystem 
i andra länder.

– Det har varit mycket intressant och 
trevligt att diskutera med doktorander 
från andra discipliner och från olika uni-
versitet, säger Rashid.

– De har gett mig helt nya perspektiv. 
Särskilt givande tycker jag att de praktiska 
erfarenheterna från våra studiebesök i 
olika branscher har varit, säger han.   

”Kurserna har skapat mervärde  
och gjort min forskning mer unik”
Md. Masud-Ur Rashid är mycket nöjd med det han lärt sig  
i Produktion2030s Forskarskola. Nyvunna kollegor och studie-
besök inom industrin har gett honom helt nya perspektiv på 
hans arbete.

FORSKARSKOLANS DOKTORAND MD. MASUD-UR RASHID:

ganska tydliga kopplingar till det jag gör, 
förklarar Olena.

Till dig som funderar på att gå någon 
av Forskarskolans kurser är Olenas råd att 
söka runt bland utbudet och läsa de kort-
fattade beskrivningarna som finns för alla 
kurser.

– Och även om du inser att den kurs du 
vill gå redan har börjat, ge inte upp, för 
de flesta kurserna ges igen – och de är helt 
klart att värt att vänta på, avslutar Olena.  

UTBILDNING

Tillgång till kompetens i världsklass är 
avgörande för att företag ska vara konkurrens-
kraftiga. För att utveckla och stärka kom-
petensen inom produktionsområdet driver 
Produktion2030 en nationell forskarskola, med 
kurser tillgängliga för forskarstuderande och 
för företag. 

Produktion2030:s Forskarskola lanse-
rades 2014 och har idag mer än 30 kurser. 
Flera kurser har starka kopplingar till svensk 
tillverkningsindustri. Det är starka siffror som 
framkommer i en första sammanställning av 
forskarskolans resultat. 

 
Kursdeltagare från kursen Internationell 
produktion på studiebesök i Indien för att jäm-
föra tillverkande företag i Sverige och Indien.

doktorandens
perspektiv 
Produktion2030:s Forskarskola erbjuder doktorander ett 
flertal kurser på universitet och högskolor runtom i Sverige  
– samtliga med syfte att rusta forskare för framtidens industri. 

3144 poäng har examinerats 
 sedan start

64 kursomgångar  
sedan start

565   kursplatser  
sedan start

190   inskrivna doktorander,  
(+ 25 st som doktorerade  

under 2019), varav

38   industridoktorander  
(av de 190).

I SIFFROR:

Läs mer och ansök på 
produktion2030.se

”Nu vet jag hur jag 
ska göra min  

avhandling extra 
värdefull och unik.”



EFFEKTIV 
KUNSKAPS-
SPRIDNING 	

För mer info, kontakta: 
BIRGITTA ÖJMERTZ 
Ansvarig Små och medelstora 
företag
birgitta.ojmertz@ri.se
+46 (0)31 706 61 52

Läs mer om instrumentet 
Små och medelstora 
företag på  
produktion2030.se

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG
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Sveriges små och medelstora företag, SMF,  
är en avgörande länk i försörjningskedjan till vår 
tillverkande industri. Därför är det också viktigt 
att engagera SMF i forsknings- och innovations-
systemet för att på ett tidigt stadium ge dem 
möjlighet att ta till sig ny teknik och forsknings- 
baserade lösningar. Produktion2030 satsar  
särskilt på aktiviteter som främjar detta.

Produktion2030 erbjuder handfasta aktiviteter 
riktade mot SMF för att ge dem möjligheter att 
lära sig mer om nya produktionstekniker och 
produktionsmetoder. Genom Teknikworkshoppar 
och kurser ger Produktion2030 också företag  
och forskare möjlighet att mötas för att utbyta 
kunskap och erfarenheter. På så sätt stärks hela 
den svenska industrins konkurrenskraft!



26

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

Ny kunskap 
når företagen 
snabbare

Det tar ofta lång tid innan ny kunskap från forskning når  
industrin, speciellt de små och medelstora företagen.  
Men det finns undantag. Produktion2030:s arbete med Teknik-
workshoppar är ett sätt att snabba på kunskapsspridningen  
avsevärt. Möt Birgitta Öjmertz, ansvarig för instrumentet Små  
och medelstora företag inom Produktion2030 och Jenny Bramell, 
IUC Sverige. Två personer som är fast beslutna om att se till att  
ny kunskap kommer till nytta för små och medelstora företag 
snabbare.

Birgitta Öjmertz och 
Jenny Bramell vill att 
ny kunskap ska komma 
till nytta för små och 
medelstora företag 
snabbare.

I nom Produktion2030:s instrument Små och 
medelstora företag görs ny kunskap från 
forsknings- och innovationsprojekt tillgänglig 
för just små och medelstora företag (SMF). 
Det sker genom Teknikworkshoppar, kurser 

och lättillgängligt material. När Produktion2030 
utvärderades 2019, lyfte utvärderarna särskilt fram 
att programmet är bra på att korta tiden från att ny 
kunskap tas fram tills att den nyttiggörs i företagen. 
Bland annat genom Teknikworkshopparna. Hittills 
har fler än 70 Teknikworkshoppar genomförts och 
cirka 300 SMF har deltagit. Under 2020 planeras  
ytterligare 35 Teknikworkshoppar. 

– En anledning till att vi lyckats så bra med Tek-
nikworkshopparna är att RISE och IUC-nätverket 
samverkat tätt och länge. Vi har hittat våra roller 
och lyckats väldigt väl i att identifiera vår värdeked-
ja. Det finns inget konkurrenstänk utan vi ser istäl-
let hur vi kompletterar varandra, berättar Birgitta 
Öjmertz, som själv arbetar på RISE.

– RISE står för kopplingen till akademin och pa-
ketering av forskningsresultaten, IUC-nätverket har 

företagskontakterna och nätverken. Kombinatio-
nen blir guld, lägger Jenny Bramell till.

RISE och IUC-nätverket samverkar även inom 
flera andra satsningar såsom Produktionslyftet, där 
Produktion2030 numera är en av finansiärerna, och 
Robotlyftet. 

– Lyckad samverkan bygger på förtroende. Det får 
man när man lär känna varandra och förstår varan-
dras styrkor och begränsningar, säger Jenny. 

En annan framgångsfaktor som Birgitta och Jen-
ny lyfter fram är långsiktigheten. Redan från start 
har de sett Teknikworkshopparna som ett långsik-
tigt arbete. Det har gjort att de arbetat med ständig 
förbättring av konceptet istället för att uppfinna 
hjulet inför varje workshop. 

Så vad kan man som deltagare förvänta  
sig av en Teknikworkshop?
– Du lär dig något nytt, du träffar forskare och andra 
företag att utbyta erfarenheter med och du hinner 
reflektera över vad du ska göra med din nya kun-
skap när du kommer hem, säger Birgitta.

	

70+  
genomförda 

Teknikworkshoppar

300  
SMF har deltagit

35+  
Teknikworkshoppar  

under 2020

Teknikworkshop-
parna genomförs i 
samarbete med RISE 

och IUC-nätverket (IUC 
Sverige) med 18 noder 

runt om i landet.
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SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

– En grund för att det ska bli bra är att vi är måna 
om att bjuda in de företag vi tror att ämnet passar 
för, så att det ska bli ett ömsesidigt utbyte, säger 
Jenny. Gruppen är så liten att alla blir aktiva och 
företagen som deltar är generösa och delar med sig 
av erfarenheter och idéer.

Något som särskiljer Teknikworkshopparna är 
att det är forskaren själv som leder workshoppen. 
Forskaren har med sig hela sin kunskap, inte bara 
det specifika forskningsprojekt som är i fokus på 
workshoppen. Det ger Teknikworkshopparna både 
spets och djup. 

Ett viktigt mål med Teknikworkshopparna är att 

företagen och forskaren ska lära känna varandra. 
På så sätt kan ny samverkan initieras och forskaren 
får med sig nya utmaningar från industrin som kan 
leda till vidare forskning. En del forskare samlar 
även in data till sin forskning vid träffarna. 

– Forskarna är väldigt positiva till upplägget. 
Både att känna att det finns ett så stort intresse för 
det man gör och att se hur den egna forskningen 
kan användas i industrin, säger Birgitta. 

Ny kunskap ska komma till nytta
Birgitta och Jenny menar att alldeles för lite forsk-
ningresultat når ut till nytta i företagen i den 
omfattning och takt som behövs. Därför är det 
avgörande att strategiska innovationsprogram som 
Produktion2030 satsar på kunskapsspridning.

– När förändringshastigheten ökar behöver vi hit-

Små och medelstora företag 
har inte alltid möjlighet att 
delta i forskningsprojekt 
men behöver kunskapen 
ändå menar Jenny Bramell 
och Birgitta Öjmertz.

– Företagen tycker det är 
inspireran de och stimulerande  
att delta i grupp diskussionerna och 
få höra andra företags frågeställ-
ningar kring ämnet. Även diskus-
sionen med forskaren uppskattas, 
berättar Roger och fortsätter:

– För forskaren är detta en 
möjlighet att sprida resultaten från 
sin forskning. Men också en chans 
att fånga in företagens utmaning-
ar, vilket kan användas i vidare 
forskning. 

Att företag och forskare möts 

och lär känna varandra bidrar till 
att minska tröskeln mellan aka-
demin och de mindre företagen, 
vilket skapar förutsättningar för 
framtida samverkan. 
 
– Det är väldigt kul när vi hör 
att forskare vill ha med företagen 
i kommande ansökningar, säger 
Roger. Vi har exempel där mindre 
företag som fått kontakt med 
forskare via Teknikworkshopparna 
varit med i ansökan som också bli-
vit beviljad finansiering av Vinnova. 

Hej Roger Lundin!
Teknikworkshopparna är en 
viktig del av Produktion2030:s 
arbete med att göra ny kun-
skap tillgänglig för små och 
medelstora företag. Roger 
Lundin koordinerar Teknik-
workshopparna på RISE och 
har varit med på flertalet 
arrangerade workshoppar. 
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Delta i en  
Teknik-

workshop!

 +
Du lär dig något nytt.

+
Du träffar andra  

och utbyter  
erfarenheter.

+
Du har hunnit reflektera 
över vad du ska göra när 

du kommer hem.

ta fler och snabbare vägar att omsätta ny kunskap 
i industrin. Små och medelstora företag har inte 
alltid möjlighet att delta i forskningsprojekt men 
behöver kunskapen ändå, säger Birgitta. 

– Även om vårt nuvarande arbetssätt fungerar 
bra har det en begränsning. Det finns ett tak för 
hur många aktiviteter vi kan genomföra och hur 
mycket tid forskarna kan avvara, säger Jenny. Men vi 
undersöker andra vägar – kan till exempel delar av 
en Teknikworkshop vara digital?*

Birgitta och Jenny poängterar också styrkan i ett 
helhetserbjudande till företagen.

– Vi tittar på hur vi kan hjälpa företagen vidare 
efter en Teknikworkshop. Alla som varit på en Tek-
nikworkshop om additivtillverkning är kanske inte 
redo att börja additivtillverka nästa dag. Då kan de 
testbäddar där Produktion2030 bidrar med finan-
siering vara ett bra nästa steg för att se om detta är 
något företaget bör satsa på eller inte. På så vis kan 
vi guida företagen vidare. 

 
Vid årets slut har det arrangerats fler än 100 Teknik-
workshoppar där flera hundra SMF deltagit. Men 
det är bara början menar Birgitta och Jenny.

– Alla tycker att vi nått många företag, men vi har 
bara skrapat på ytan. Vi måste hitta fler sätt att ef-
fektivt nå ut med ny kunskap. Vi har bara börjat! 

”Vi behöver hitta fler och snabbare vägar  
att omsätta ny kunskap i industrin”

* Teknikworkshopparna 
är sedan en tid digitala 
givet rådande COVID-19 
pandemi, läs mer härintill 
(reds. anm).

Det nya coronaviruset har i mångt och 
mycket omkullkastat hur vi arbetar, inte 
minst när det handlar om möten och sam-
mankomster. Produktion2030 har jobbat 
stenhårt för att ställa om istället för att 
ställa in och nu är våra Teknikworkshoppar 
helt digitala.

De digitala Teknikworkshopparna har 
visat sig fungera väldigt väl. De möjliggör 
för deltagare från hela landet att vara 
med. Kunskapsutbytet sker minst lika bra 
digitalt eftersom vi tvingas bli ännu mer 
kärnfulla och tydliga för att fånga deltagar-
nas uppmärksamhet. Interaktionen finns 
kvar och det är alltid en person med som 
är dedikerad att hålla koll på frågor som 
ställs i chatten eller vem som räcker upp 
handen. Det digitala formatet öppnar upp 
för fler att faktiskt våga ställa sina frågor 
– de som eventuellt tvekar att ställa en 
fråga i ett fullsatt rum har nu möjlighet att 
”slänga iväg” den på chatten. Dessutom 
får workshopledarna blixtsnabb återkopp-
ling med hjälp av verktyg som Menti. 

De digitala Teknikworkshopparna är 
här för att stanna, men en förutsättning 
för framgången i de digitala mötena är 
att de blandas upp med fysiska möten då 
och då. Vi ser därför fram emot när vi kan 
arrangera Teknikworkshoppar runtom i 
Sverige igen! 

Digitala Teknik-
workshoppar  
ger flera fördelar
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Produktion2030 stöttar sedan 2019 
Produktionslyftet ekonomiskt, initialt 
med ett par miljoner om året under de 
kommande åren. Målet är att samverkan 
ska pågå och utvecklas under hela den 
kvarvarande programtiden för Produk-
tion2030, och att Produktionslyftet under 
hela den perioden ska delfinansieras via 
Produktion2030.

– För oss är det helt naturligt att gå 
in och stötta Produktionslyftet och 
samtidigt dra nytta av synergierna mellan 
våra program, säger Produktion2030:s 
programchef Cecilia Warrol.

– Bidraget ger en viktig grund för Pro-
duktionslyftets verksamhet, inte minst för 
att upprätthålla den nationella och regio-
nala struktur som gör att vi kan bygga på 
med mer konkreta insatser i komplette-
rande aktiviteter, säger Produktionslyftets 
programdirektör Birgitta Öjmertz.

 
Det finns stor potential i att utveckla 
samverkan mellan Produktion2030 och 
Produktionslyftet; Produktion2030 ökar 
kunskapen inom viktiga områden där det 
finns behov av förändring, Produktionslyf-
tet ökar förändringsförmågan och föränd-
ringsviljan hos de deltagande företagen.

– Det vi ska bidra med under de 
kommande åren är ännu fler lösningar på 
industrins utmaningar som faller inom ra-
men för Produktionslyftet, säger Cecilia. 
När nya lösningar tas fram är det otroligt 
viktigt att dessa kommer så många som 
möjligt tillgodo.

– Vi ser stora möjligheter i samverkan 
mellan programmen, en riktning vi arbe-
tat mot under flera år för att tydligare 
visa hur innovationssystemet vad gäller 
produktionsförnyelse hänger ihop, avslu-
tar Birgitta. 

STOR  
POTENTIAL  
I UTÖKAT  
SAMARBETE
Produktion2030 och 
Produktions lyftet har under 
lång tid samarbetat kring 
bl.a. resultatspridning och 
satsningar mot små och medel- 
stora företag. Nu stärks  
samarbetet ytterligare.

UTBILDNINGUTBILDNING

Satsa på att nå ut till små 
och medelstora företag
Små och medelstora företag är en av-
görande länk i försörjningskedjan till 
vår tillverkande industri. Därför är det 
viktigt att engagera små och medelstora 
företag i forsknings- och innovations-
systemet för att på ett tidigt stadium  
ge dem möjlighet att ta till sig ny teknik 
och forskningsbaserade lösningar. 

På företaget Modul-System har man ända 
sedan start haft en brant utvecklingskurva. 
Idag är man en av världens ledande leve-
rantörer av inredningar för servicebilar och 
levererar helt skräddarsydda totallösningar 
utifrån kundernas behov. 

– Vi har också en Modul-Connect, en elek-
tronisk elcentral, som tack vare en special -
anpassad app förvandlar kundernas fordon 
till uppkopplade, smarta bilar, berättar 
Anders Carlsson som är forsknings- och ut-
vecklingschef.

Modul-System bildades i Mölndal 1970.  
Numera ingår företaget i Lifcokoncernen 
som är noterat på Stockholmsbörsen. Till-
verkningen sker i egen fabrik i Mullsjö och 

man har dotterbolag i Europa och Asien. 
Dessutom ingår företaget i ett globalt part-
nernätverk vilket bidrar till att produkterna 
säljs i mer än 50 länder världen över.
 
Finansieringshjälp av forskning  
– nyckeln till framgång
Ett av de större forskningsprojekt där Mo-
dul-System medverkat är MATFLEX, finansi-
erat av det strategiska innovationsprogram-
met Produktion2030. Projektet leddes av 
industriforsk-
ningsinstitutet 
RISE. Resultatet 
blev att Mo-
dul-System nu 
kan presentera 
ett helt nytt och 
revolutioneran-
de golv till lätta 
lastbilar. 

– Tack vare vår medverkan i MATFLEX har vi 
kunnat ta fram ett aluminiumgolv med inte-
grerade monteringsskenor som limmas fast 
istället för att skruvas. 

– I monteringsskenorna monteras utrust-
ning utan att förstöra fordonet. Det rimmar 
väl med den ökade användningen av elbilar 
som medför att det inte är möjligt att borra  
i bilarnas golv, berättar Anders Carlsson.

För Modul-System innebär samarbetet 
med RISE en trygghet att våga ta stora steg. 
Det, tillsammans med andra typer av statligt 
innovationsstöd t ex via Produktion2030, har 
möjliggjort att man har lyckats bygga en så 
stor och framgångsrik verksamhet. 

– Hade vi inte fått finansieringshjälp från 
början så tror jag inte att vi hade haft ett 
nära samarbete med RISE. De ger oss konti-
nuerligt tillgång till spetskompetens. Test-
bäddarna och forskningsprojekten bidrar 
också till kompetensspridning mellan de 
deltagande företagen vilket är extra viktigt 
för oss som mindre företag.

Det Anders saknar i innovationssystemet  
är mer forskningssamverkan och bättre in-
formation till små företag om att det finns 
hjälp att få. 

– Se till att de små och medelstora företa-
gen får tillgång till såväl ökad information 
om finansieringsmöjligheter som praktisk 
handledning. Risken är annars att små  
och medelstora företag stannar på tröskeln.  
Man tycker att den initiala insatsen blir  
för hög och har svårt att se nyttan, avslutar 
han. 

”Hade vi inte fått finansierings-
hjälp från början så tror jag inte 
att vi hade haft ett nära samarbete 
med RISE. De ger oss kontinuer-
ligt tillgång till spetskompetens”

Anders Carlsson, teknisk chef 
Modul-System.

I Produktion2030:s forsknings  
och innovationsprojekt samver
kar små och stora företag med 
akademi, forsknings institut och 
offentliga aktörer för att lösa 
tillverkningsindustrins utma
ningar. Våra Teknikworkshoppar 
är ett bra forum för små och 
medelstora företag och forskare 
att skapa kontakt vilket under
lättar de små företagens delta
gande i kommande innovations
projekt. Mer information på  
produktion2030.se

Tack vare deltagande i 
projektet MATFLEX har 

ModulSystem kunnat ta 
fram ett aluminiumgolv med 

integrerade monterings 
skenor som limmas istället 

för att skruvas.
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T eknikworkshoppen var mycket upp-
skattad med matnyttig information 
och intressanta dialoger. Workshop-
ledaren, forskaren Barbro Lagerholm 
från RISE, menar att både förbättring 

och förnyelse krävs för att skapa långsiktig fram-
gång. 

– Generellt är svenska företag bra på att förbättra 
sin verksamhet, men kan bli bättre på att förnya 
sig. Det är då innovationer skapas, säger Barbro. 
Tjänstefiering, att tänka utifrån kundens kund, är 
en outnyttjad potential bland många små och med-
elstora företag.

– Säljer du kaffekoppar tänk fikastund och säljer 
du popcorn tänk samvaro, uppmanar hon deltagar-
na.

Simon Kanellos på företaget Ö-chips har fått med 
sig flera insikter från dagen:

– Vi har nu ett kvitto på att vi har tänkt rätt: vi 
säljer inte chips utan en upplevelse. Andra viktiga 
lärdomar är att vi ständigt behöver vara kreativa 
och se till slutkundens behov. 

Jenny Andersson som driver Ullkontoret lyfter 
fram nätverket.

– Idag har jag lärt mig att det finns ett brett nät-
verk av produktionsföretag, både på Gotland och i 
Sverige, säger Jenny. 

Även Mikael Fredriksson på Gotlands Gummi- 
fabrik ser hur det nya tänket kan förbättra affärs-
modellen.

– Genom att kombinera vår tillverkning med an-
dra på ön kan vi leverera en mer komplett produkt 
och öka värdet för våra kunder, säger han.

Mikael Nilsson från IF Metall upplever att efterfrå-

Tjänstefiering för 
ökad lönsamhet

Lokalen var fylld till sista plats när Produktion2030, 
tillsammans med Tillväxt Gotland, IUC och RISE genom-
förde Teknikworkshop om hur små och medelstora  
företag, SMF, inom tillverkningsindustrin kan använda 
tjänstefiering för ökat kundvärde och lönsamhet.

gan är stor på denna typ av evenemang. 
– Vi behöver ha fler träffar där möten kombineras 

med kunskapsinnehåll, säger han. Även om delta-
garna kommer från olika branscher har de många 
frågeställningar gemensamt och kan dela erfaren-
heter. 

Arrangören Roger Hammarström på Tillväxt 
Gotland vill genom den här dagen bidra till att den 
gotländska industrin utvecklas. 

– Vår vision är en del av den nationella visionen: 
att vara i framkant i framtiden, säger han.

Roger Lundin som koordinerar Teknikworkshop-
parna hos RISE IVF tillägger:

– Genom våra Teknikworkshoppar vill vi sprida 
kunskap om forskningsprojekt inom Produk-
tion2030. Syftet är också att skapa insikter för före-
tag att gå med i innovationssystemet.  

Barbro Lagerholm,  
forskare på RISE ledde 
Teknikworkshoppen. 

Simon Kanellos, Ö-chips, fick med sig 
fler insikter från dagen. Här tillsam-
mans med kollegan Mikael Lundin.

Mikael Fredriksson, 
Gotlands Gummifabrik, ser 
möjligheter att förbättra 
affärsmodellen.

Jenny Andersson,  
Ullkontoret, lyfter  
fram nätverken.

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

SNABBA OM  
TEKNIKWORKSHOPPAR10

Möjlighet för  
industrins SMF
Genom våra Teknikworkshoppar får industrins 
små och medelstora företag (SMF) en konkret 
och praktisk möjlighet att ta del av och nyttja 
resultat från forskningsprojekt inom Produk-
tion2030. Forskare från projekten och företag 
med specifikt intresse för projektområdet möts 
under en dag. Företagen förbereder sig inför 
dagen med egna frågeställningar och innehållet 
blir en kombination med utgångspunkt i dessa 
samt kunskapstillförsel från projektet med föl-
jande dialog och gruppdiskussioner.

Etableringen av kontakter mellan SMF och 
forskare är en viktig del av det ”brobygge” som 
Teknikworkshopparna bidrar till – forskarna får 
intressant input från företagen som kan bidra 
både till nuvarande forskning och ge idéer till 
kommande. På längre sikt kan fler SMF kopplas 
samman med Produktion2030 genom till exem-
pel medverkan i forskningsprojekt.

Konceptet är utvecklat och utprovat inom 
Produktion2030:s Instrument SMF och har ut-
värderats med positivt resultat. Upplägget och 
genomförandet koordineras av RISE IVF tillsam-
mans med IUC Sverige där Teknikworkshopparna 
praktiskt arrangeras av IUC-bolagen regionalt 
över hela landet. 

Genom samverkan mellan företag, akademi, 
institut och andra samhällsaktörer bygger  

Produktion2030 ett bättre innovationsklimat.  
Denna samverkan stärker också svensk industris  

konkurrenskraft.

På Produktion2030:s hemsida finns 18 projekt  
samlade vars resultat står till företagens 

 förfogande. Läs mer om dem på  
produktion2030.se eller ladda ner  

Produktion2030:s informationsblad om 
genomförda Teknikworkshoppar.

Spridning av resultat  
från projekt till SMF

1  Gör forskningsresultat till-
gängliga för SMF i företagens 
närområde

2 Erbjuder ett aktivt möte 
mellan företag och forskare 
och skapar nya kontaktytor

3  Representerar ett stort 
urval av deltagande små och 
medelstora företag

4  Innebär kunskaps-
överföring i verkligheten, ofta 
både praktiskt och teoretiskt

5  Lyfter vikten av regional  
kännedom om små och medel-
stora företag

6  Betonar betydelsen av att 
besöka företagen för att få 
deras uppmärksamhet

7  Leder till att företagen  
”gör egen verkstad”

8  Visar att ”rätt” valt forsk-
ningsområde skapar engage-
mang och affärs utveckling

9  Skapar ett ”årshjul”  
med Teknikworkshoppar för 
företagens planering

 10 Visar på vikten av  
 uppföljning med möjlighet  
 till projektmedverkan

Många intresse-
rade deltagare på 
Teknikworkshoppen 
om tjänstefiering för 
ökat kundvärde och 
lönsamhet.

”Genom våra Teknikwork-
shoppar vill vi sprida kunskap 

om forskningsprojekt inom 
Produktion2030.”



Här hittar du några av våra tidigare genomförda  
Teknikworkshoppar, kurser och seminarier.

genomförda
Workshoppar

Virtuella verktyg
Teknikworkshop i Linköping. 

är du beredd att  
ta nästa steg?
Kurs: Smart och proaktivt  
underhåll. 

2020
9/6: Digital Teknikworkshop  – 
Projekt ATIT – IUC-Halland och 
IUC-Sjuhärad

3/6: Digital Teknikworkshop –  
Projekt SuRE BPMS

19/5: Digital Teknikworkshop – 
Projekt LoHiSwedprod – IUC.

19/5: bjuds in av IUC- Halland, 
med tema ” Tjänstefiering” ATIT.

28/4: bjuds in av i CIL i Ljungby 
med temat ” additiv tillverkning i 
metall”, OPTIPAM.

27/4: bjuds in av IUC-Syd, med 
temat ” additiv tillverkning i 
metall”, OPTIPAM.

27/4: bjuds in av GTC med temat 
”Smart underhåll”, SMASh.

3/4: Teknikworkshop i Uddeholm – 
Beslutstöd utifrån layout-visuali-
sering och ergonomisimulering. 

31/3: Teknikworkshop i Borås –  
Beslutstöd utifrån layout-visuali-
sering och ergonomisimulering. 

3/3: Teknikworkshop i Luleå – Hur 
kan vi möjliggöra digitalisering av 
tillverkningsindustrin? 

30/3: Teknikworkshop i Visby  
– Kollaborativa robotar och auto-
mationsstrategier. 

1873: Teknikworkshop i Norrköping 
– tema Mätetalssystem.  

17/3 & 6/3: Tvådagarskurs i Mölndal 
– Smart och proaktivt underhåll. 

25/2: Teknikworkshop i Halm
stad – Öka lönsamheten genom 
effektivare materialflöden. 

12/2: Teknikworkshop i Färgelanda 
– Jämställd industri – den attrak-
tiva arbetsplatsen 

11/2: Teknikworkshop i Visby – Hur 
kan du öka värdet i dina affärer? 

6/2: Teknikworkshop i Lund – 
Virtuella verktyg för beslutsstöd 
utifrån layoutvisualisering och 
ergonomisimulering. 

2019
11/12: Teknikworkshop i Växjö – 
Om kollaborativa robotar och 
automationsstrategier. 

4/12: Teknikworkshop i Linköping 
– Optimerad produktionsprocess 
för additiv tillverkning (i metall). 

28/11: Teknikworkshop i Göteborg 
– Virtuella verktyg för besluts-
stöd utifrån layoutvisualisering 
och ergonomisimulering. 

19 /11: Teknikworkshop i Olofström 
– Hur kan du öka värdet i dina 
affärer? Projekt ATIT. 

14/11: Teknikworkshop i Luleå – 
Automatisk kontroll av formen 
hos produkter i en produktions-
lina. 

8/11: Teknikworkshop i Lund – 
Utveckling av mätetalssystem. 
Projekt SuRE BPMS. 

30/10: Teknikworkshop i Göte
borg – Automatisering av kitting, 
transport och montering. 

24/10: Teknikworkshop i Troll
hättan – Virtuella verktyg för 
beslutsstöd utifrån layoutvisuali-
sering och ergonomisimulering. 

23/10: Teknikworkshop i Östersund 
– Hur kan du öka värdet i dina 
affärer? 

18/10: Teknikworkshop i Trollhät
tan – Automatisering av kitting, 
transport och montering. 

4/6: Kurs i Mölndal – Hur blir  
industrin en bättre och mer  
jämställd arbetsplats? 

29/5: Teknikworkshop i Halmstad  
– Smartare möten och bättre  
kommunikation

14/5: Kurs i Mölndal – Samverkan-
de applikationer med robotar,  
så här använder du dem bäst. 

6/5: Teknikworkshop i Trollhättan  
– utveckling av målstyrning

24/4: Teknikworkshop i Borås  
– smartare möten och bättre  
kommunikation

17/4: Teknikworkshop i Luleå 
– hur kan du komma igång med 
3D-printad additiv tillverkning? 

17/4: Teknikworkshop i Kalmar  
– Skänker du bort din affär? 

15/4: Kurs i Mölndal – Smart och 
proaktivt underhåll – är du be-
redd att ta nästa steg?

8/4: Teknikworkshop i Linköping  
– dynamisk interaktion mellan 
människa och automation

21/3: Teknikworkshop i Hultsfred  
– Kollaborativa robotar  
och automationsstrategier 

20/3: Teknikworkshop i Helsing
borg – Hur kan du öka värdet i 
dina affärer? 

15/3: Teknikworkshop i Östersund  
– Kollaborativa robotar  
och automatiseringsstrategier

26/2: Teknikworkshop i Nässjö  
– byta material – hur påverkas 
produktionen? 

21/2: Teknikworkshop i Munkfors 
– hur kan du öka värdet i dina 
affärer? 

29/1: Teknikworkshop i Borås  
– kan kollaborativa robotar vara 
något för ert företag? 

17/1: Teknikworkshop i Halland 
– Robotar som jobbar nära 
människor – något för ert företag?

2018
29/11: Teknikworkshop i Linköping 
 – förbättra företagens mätetals- 
hantering.

29/11: Teknikworkshop i Östersund  
– hur kan du/ni genomföra smar-
tare möten?

18/11: Teknikworkshop i Kalmar  
– Utveckling av mätetalssystem. 

4/9: Kurs i Mölndal – digitalise-
ringen ur ett kvinnligt perspektiv. 

13/9: Kurs i Mölndal – automation 
och robotisering inom fordons-
industrin. 

26/6: Teknikworkshop i Skellefteå 
– hur kan du öka värdet på dina 
affärer? 

13/6: Teknikworkshop i Östersund  
– öka värdet på dina affärer. 

1/6: Teknikworkshop i Helsingborg  
– kan kollaborativa robotar vara 
något för ert företag? 

29/5: Teknikworkshop i Kalmar  
– kollaborativa robotar och 
automations strategier. 

29/5: Teknikworkshop i Malmö  
– öka värdet i dina affärer. 

17/5: Teknikworkshop i Linköping  
– avancerade tjänster i  
tillverkningsindustrin. 

7/5: Teknikworkshop i Kalmar  
– utveckling av mätetalssystem.

18/4: Teknikworkshop i Borlänge  
– få bättre betalt genom 
att tjänstefiera. 

11/4: Teknikworkshop i Luleå – hur 
kan du öka värdet i dina affärer? 

15/3: Teknikworkshop i Storfors 
– hur kan du öka värdet i dina 
affärer?

kontakt och kunskap 
kring materialbyte
Teknikworkshop i Nässjö. 

Förbättra  
mätetals- 
hantering
Teknikworkshop i Lund.

 
Idéutbyte  
och nätverk
Teknikworkshop i Trollhättan.

smartare möten 
med meet
Teknikworkshop i Skellefteå.
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Nu är våra  
Teknikworkshoppar  
helt digitala. Se alla  
kommande work- 

shoppar på  
produktion2030.se
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Ny kunskap & teknik till  
företagens förfogande

CHARLOTTE ANDERSDOTTER
Ansvarig Teknikföretagens  
och RISE:s Brysselkontor

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

Under 2021 planeras de nya EU-programmen Digital Europe 
och Horizon Europe att starta. Ramverket för dessa är nu 
färdigställt, men beslutet kring budgeten är försenad. För att 
Sverige ska bibehålla sin höga kompetensnivå är det avgörande 
att processen kommer igång snarast och att man håller fast vid 
ursprungssifforna.

För att en ny programperiod ska komma igång vid årsskiftet 
brukar budgeten behöva klubbas igenom under våren samma 
år, men nu har förhandlingarna mellan medlemsstaterna 
knappt påbörjats.

Charlotte Andersdotter, Chef för Teknikföretagens och 
RISE:s gemensamma kontor i Bryssel, förväntar sig att man i 
bästa fall kommer överens runt sommaren.

– Med tanke på förseningen är det inte troligt att Horizon 
Europe startar enligt plan i januari nästa år, men allt är möjligt 
i den europeiska världen, säger hon och fortsätter: Den stora 
frågan är dock hur mycket medlemsstaterna är villiga att 
investera.

För Horizon Europe är EU-Kommissionens ursprungsförslag 
86,6 miljarder Euro i 2018 års priser. I det finska ordförandeska-
pets kompromissförslag från december 2019 har 84 miljarder 
Euro planerats, vilket är en minskning på mer än 2 miljarder.

– För att vi inte ska förlora höjd är det extremt viktigt 
att Sverige inte backar en krona från ursprungsnivån, säger 
Charlotte.

Det andra initiativet, Digital Europe, har som syfte att stötta 
digitaliseringen av företag och organisationer. Här var Kommis-
sionens förslag 9 miljarder Euro, men i kompromissförslaget 
från december 2019 finns inga pengar alls allokerade.

Då budgetarna i stor utsträckning bestämmer vad som ska 
utföras i programmen är de oerhört viktiga.

– De är ett budskap till omvärlden hur kraftfulla Europa vill 
vara, säger Charlotte och tillägger: Parallellt under året ska den 
svenska regeringen lägga förslag kring den nationella FOI-bud-
geten där synergier kan ge viktiga hävstångseffekter.

Innehållet viktig aspekt  
Den långsiktiga planeringen av innehållet till Horizon Europe på-
går för fullt. Kommissionen har tagit fram ett utkast som täcker 
de fyra första åren.

— Dokumentet har stor betoning på grön omställning, säger 
Charlotte. För oss är det viktigt att bibehålla ett industriellt 
fokus. Det är trots allt industrin som bidrar till att lösningarna 
kommer samhället till nytta.

Budget i fokus för EU:s 
nya forskningsprogram

EU-LOGG 24/1 2020:

Vi vill underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, 
forskningsbaserade möjligheter. Därför har vi samlat material 
från projekt inom Produktion2030, vars resultat står till  
företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, 
akademi, institut och andra samhällsaktörer bygger vi ett 
bättre innovationsklimat. Tillsammans stärker vi svensk  
industris konkurrenskraft.

	Återprodukt är en 
industriell process där 
begagnade produkter 
får nytt liv genom att 
design och affärsmodeller 
utvecklas för lönsamhet 
och konkurrenskraft hos 
svenska återtillverkare.

Effektiv återtillverkning genom 
användning av lean principer 
och produktlivs cykeldata

	Syftet är att utveckla 
innovativa stöd för svenska 
tillverkare att utforma 
produkter och tjänster som 
medger ökad resurseffekti-
vitet och hållbarhet.

Mer cirkulära produkter  
och tjänster baserat på  
ekonomiska kriterier

 
ProVa Handbok  1

Värdet i att 
samtidigt utveckla 

produkter och 
tjänster

ProVa-metoden – Provider Value Evaluation – ett strukturerat stöd för att identifiera  
och tillämpa ett nytt och långsiktigt värde-perspektiv för industriella företag.Projektresultat 

Styrkeområde 1: 
Resurseffektiv 

produktion

 
Ett stöd för val av cirkulära åtgärder baserat på ekonomiska kriterier 1

En guide för mer 
cirkulära produkter 
och tjänster baserat 

på ekonomiska 
kriterier

Projektresultat 
Styrkeområde 1: 
Resurseffektiv 

produktion

En handbok som, baserat på livscykelkostnader, presenterar en guide som 
stödjer val av åtgärder som främjar mer cirkulära produkter och tjänster. 

Guiden är ett resultat från projektet Circularis inom Produktion2030

	En testbädd som ökar 
industrins material flexibilitet 
där företag och studenter 
kan modellera, prova och 
verifiera olika material  
och tillverkningsprocesser.

Materialflexibel  
produktion

MATFLEX – Materialflexibel produktion,  
utveckling av fysik och virtuell testbädd

Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna 
genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i 
pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel 
produktion. Exempel på produkter som kommer att testas i 
pilotproduktion är:
• Produkter med hög komplexitet
• Produkter med inbyggd intelligens  

eller funktionella material
• Produkter med olika materiallösning beroende på 

produktionsvolym
• Analyser och provning kommer att göras parallellt i 

fysisk testbädd i olika delsteg och i virtuell miljö för full 
produktionskedja.

PROJEKTET AVSER ATT STÄRKA svensk industris möjlighet 
till strategiska material- och processval genom att ge dem 
tillgång till en ny typ av fysisk och virtuell testbädd som kan 
användas för att utveckla tillverkningsprocesser samt för 
att komplettera och verifiera virtuell modellering av produk-
tionsscenarier. 

Projektets industriella nytta och effekt: 
• Ökad möjlighet till effektiv framtagning av innovativa 

produkter med  flexibel materialanvändning

STRATEGIC

INNOVATION

PROGRAMMES

With support from:

3
STYRKEOMRÅDE 2
Flexibel produktion

I projektet MATFLEX utvecklas en testbädd som ökar industrins materialflexibilitet: 
förmågan att ändra, material och produktionsvolym. Här kan företag och studenter  
modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser. Företagen i projektet 
medverkar i pilotuppdrag för att påverka testbäddens utformning.

• Experimentell utvärdering av tillverkningsbarhet och 
produktionssystem

Det som krävs för att testbädden ska kunna utvärdera 
framtida produktscenarier är att koppla ihop flera proces-
ser och att öka materialflexibiliteten. Detta kommer att 
ske genom samarbete med ansvariga för testbäddar vid 
Swerea IVF och KTH, industriella användare, samt studenter 
vid Chalmers Produktion och Material-linjer. Dialog med 
övriga nyetablerade testbäddar kommer även att hållas 
kontinuerligt under projektets gång, för att säkerställa att 
dubbelarbete inte sker.

PROJEKTLEDARE
Boel Wadman 
Swerea IVF
+46 (0)31-706 61 80
boel.wadman@swerea.se
www.produktion2030.se

SAMVERKANDE PARTER Swerea IVF, KTH/XPRES, Modul-System, 
Gapwaves, Ten Medical Design, VA Components, Swerea IVFs 
Intressentförening, Swerea KIMAB, Chalmers PPU

	Hantering av nya 
lättviktsmaterial i 
produktion med fokus på 
fordonsbranschen – hur 
påverkas produktionssys-
temet av tillverkning i nya 
material?

Storskalig  
tillverkning

	Bättre organisations 
och informationsstruktur 
med effektivare möten, 
ökat informations- och 
kunskapsspridande samt 
utveckling från individuellt 
till organisatoriskt lärande.

Smartare möten  
– MEET-modellen

 
Fogning av multimaterial  1

Nya material 
för storskalig 
tillverkning

Projektresultat 
Styrkeområde 2: 

 Flexibel  
produktion

MEET-modellen |  effektivare möten          1 

  
SMARTARE MÖTEN
MEET-MODELLEN

	Samarbete och inte
gration mellan människor 
och automationssystem 
med hjälp av smarta och 
innovativa lösningar – för 
flexibel och proaktiv 
produktion.

Dynamisk interaktion mellan 
människa och automation

What is what?
Stations

Score

Tools

Workers

Electronics

Assembling

QA – Quality Assurance

Packaging

Mix of different stations to  
be able to produce

What type of station the product  
is at right now

1

2

3

4

5

6

8

7

9

Complexity, level 1–5

Cost

Quality

LoAc – cognitive automation

LoAp – physical automation

Efficency, level 1–300

Education, level 1–5

12 7

9
5

6 8

3 4

LoA –
Levels of Automation

CXI –
Complexity Index

Levels of Automation is defined as:

the allocation of physical and cognitive tasks between 

resources (humans and technology), described as descrete 

steps from 1 (totally manual) to 7 (totally automatic), 

forming a 7 by 7 LoA matrix containing 49 possible types 

of solutions.

Physical automation is defined as:

technical solutions helping the oprerator to assembly the 

products e.g. WITH WHAT to assemble.

Cognitive automation is defined as:

technical solutions helping the operator e.g. HOW to  

assemble (Levels 1– 4) and situation controls (Levels 1–7).

   LoA matrix

CXI describes how the operator perceive the work station. 

It is based on self-assesment through a questionaire 

consiting of 24 questions. The questions are distributed 

on six main categories concerning:

• product variants

• work contant

• layout

• tools and support tools

• work instructions

• general view

The categories and overall CXI are ranked between 1 – 5.

   CXI matrix

	Vad är det kunden 
köper – lastbil eller 
transport, reservdel eller 
fungerande maskin? Ut-
veckla erbjudandet efter 
vad kunden söker för 
ökat värde för kund och 
kundens kund.

Hur kan du öka  
värdet i dina  
affärer?

1

Tjänstefiering 
i industri

 
TJÄNSTEFIERINGSGUIDE 

	Ökat fokus på hållbarhet 
har skapat nya nyckeltal, 
vilket ökar komplexiteten – 
projektet arbetar för ökad 
effektivitet, mätbarhet och 
tydlighet i nyckeltalssystem.

Ökat fokus på hållbarhet  
skapar nya nyckeltal

1

Sustainable and resource efficient
business performance measurement systems  

– The handbook

SuREBPMS
Fler handböcker  

och material finns på  
produktion2030.se/ 

material

	Bly används ofta i be-
lysning och klimataggre-
gat, men bly är giftigt och 
ackumuleras i naturen. 
Här utvecklas ny teknologi 
för komponenter i blyfria 
material.

Blyfria kopparlegeringar

 Blyfria kopparlegeringar i komponenter och produkter  1

Blyfria 
kopparlegeringar 

i komponenter och 
produkter

EGENSKAPER OCH REKOMMENDATIONER
 VID TILLVERKNING

Projektresultat 
Styrkeområde 2: 

 Flexibel  
produktion



ANALYS & INTERNATIONALISERING

Med världen  
i centrum

Instrumentet Analys och  
internationalisering ska hjälpa 
Produktion2030 att arbeta effektivt 
både i ett svenskt och internationellt 
sammanhang. Instrumentet ska  
också hjälpa svenska aktörer att delta  
i europeiska forskningsprogram.
EU:s ramprogram för forskning och 

innovation gör stora investeringar 
i industriell digitalisering.  
Produktion2030:s Analys och  
internationalisering följer kontinu-
erligt utvecklingen av nationella  
och internationella strategier,  
agendor, roadmaps och  
forskningsprogram.

	

För mer info, kontakta: 
JOHAN STAHRE
Ansvarig Analys &  
Internationalisering,  
vice programchef
johan.stahre@chalmers.se
+46 31 772 12 88

Läs mer om instrumentet 
Analys & internationalise-
ring på produktion2030.se

39P2030 #1.2038 P2030 #1.20



40 P2030 #1.20 41P2030 #1.20

Förra sommaren gick startskottet för det internationella 
projektet C-PALS (Cyber-Physical Assembly and Logistics 
Systems), i vilket forskare, teknikleverantörer och teknik-
användare från Sverige och Sydkorea deltar för att skapa 
den digitala fabriken. Hör Magnus Wiktorsson, projekt-
ledare och professor i produktions logistik vid KTH,  
berätta mer om samarbetet.

 SVERIGE OCH SYDKOREA I SAMARBETE

Framtidens upp-
kopplade fabrik 
I déen till projektet uppstod för några år sedan tack 

vare en kontakt från Produktion2030, vilket ledde 
till en sydkoreansk gästprofessor hos oss på KTH. 
Min sydkoreanska kollega och jag fick en tanke om 
att fortsätta samarbeta länderna emellan, säger 

projektledare Magnus Wiktorsson.
 

Scania, H&D Wireless och Ericsson, de deltagande 
svenska företagen i projektet, var redan i sin tur i dialog 
med varandra kring uppkopplad teknik och produk-
tionsutrustning. På Magnus och hans sydkoreanska 
kollegas initiativ tog de fram en gemensam projektan-
sökan som beviljades bidrag inom EU-satsningen 
EUREKA, där svenska Vinnova och sydkoreanska KIAT är 
finansiärer.

Såväl Vinnova som Business Sweden jobbar sedan 
några år tillbaka strategiskt med Sydkorea och den 
svenska regeringen ingick även i somras samförstånds-
avtal med landet.

Projektet C-PALS, som totalt omsätter 3 miljoner euro, 
drivs av ett konsortium bestående av de svenska par-
terna KTH, Ericsson, H&D Wireless och Scania, samt de 
sydkoreanska parterna Sungkyunkwan University, Yura 
och DEXTA. Syftet med projektet är att utveckla teknik 
och tillämpningar för uppkopplad montering och pro-
duktionslogistik.

 
Skarpa case i pilotanläggningar i båda länderna
– Tillsammans tar vi fram och testar teknik samt situa-
tioner där man kan använda olika typer av uppkopplad 
logistikutrustning. Vi använder oss av skarpa case hos 
Scania och Yura där utrustning är uppkopplad – med 
andra ord skapa en IoT-värld. Där kan vi se hur utrust-
ningen mår, om de används till sin fulla kapacitet och 
hur de kan utnyttjas bättre, säger Magnus.

Vidare förklarar Magnus att länderna har valt en ar-
betsfördelning i projektet där Sverige fokuserar på pro-

ANALYS & INTERNATIONALISERING

I projektet C-PALS 
samverkar forskare, 
teknikleverantörer 
och teknikanvän-
dare från Sydkorea 
och Sverige. 

duktionslogistik och Sydkorea på arbetsstationer och 
montering av produkter, vilket gör att de kompletterar 
varandra. Forskarnas fokus i projektet är framför allt att 
titta på de värden och effekter tillämpningarna ger.

 
En mer hållbar produktion i siktet
Att bidra till en mer hållbar produktion menar Magnus 
är målet med projektet. Detta genom att bland annat 
föra in livscykeln för utrustning som en dimension. En 
uppkopplad utrustning innebär ofta ett smartare sätt 
att jobba. Istället för att man köper in maskiner som 
“står och dammar” kan de proaktivt moderniseras och 
därmed leva längre.

Kunskapsspridning 
är också en viktig del av 
projektet. Magnus för-
hoppning är att projek-
tets resultat kan ge stöd 
till företag kring vilka 
situationer det är rätt 
att satsa på uppkopp-
lad utrustning – och 

likaså när det inte är det. Möjligen i form av konkreta 
beslutskriterier som bygger på riktiga tillämpningsfall.

– Om vi lyckas kan projektet bidra till att digitalise-
ringen av fabriker kommer att gå snabbare, även hos 
mindre företag, säger Magnus.

Flera likheter trots avståndet
Samarbete länderna emellan hoppas Magnus på sikt 
kan skapa marknadsmässiga vinster. I bästa fall kan 
koreanska tjänster och produkter kan göra svensk in-
dustri starkare och vice versa.

– Trots avståndet mellan våra länder ser jag att det 
finns stora likheter oss emellan. Sydkorea har liksom 
Sverige en stark fordons- och telekomindustri, och både 
är vi mindre länder bredvid större som till exempel 
Tyskland och Frankrike respektive Kina och Japan. Det 
gör att har stora möjligheter att lära oss av varandra, 
avslutar Magnus. 

The first day of our journey 
starts with a light snack at the 
Redwood Creek inn which is 
our home for the next couple 
of days. After a short meeting 
to discuss the days agenda we 
continue our travel to our first 
visit of the trip. 

In the 22 degree sun we take a 
short stroll around the campus 
before meeting our guide for to-
day, David Sirkin. David works as a 
research engineer at the Center of 
Design Research (CDR). After the 
introductions were made we got 
a walkthrough of the esteemed 
D-School of Stanford. On our 
walk to the Design Lab we see 
some of the Non-Autonomous 
vehicles that have been used 
for interesting research, such as 
seeing the behavior of pedestrians 
when an Autonomous vehicle 
approaches them. Continuing on 
for our discussion session in the 
Design lab we meet Larry Leifer, 
the professor responsible for the 
lab. Our discussion included many 
topics around the idea of Design. 
This lab was focused on students 
interacting and solving real world 
problems. There are a total of 

four research labs similar to this 
in the CDR.

Our trip later continued to 
another department where we 
were introduced to Rachel Tho-
masson, a PhD student working 
in the Biomimetics & Dexterous 
Manipulation Lab (BDML). Her are 
of focus was on bio-inspired soft 
grippers. The lab was a very com-
plete in the sense of product de-
velopment, containing everything 
that was necessary to produce a 
working prototype. Both software 
and hardware were researched.

After this tour we went on to 
the General Stanford visitor tour 
for more about the history of the 
school.

The day ended with another 
visit to the Vehicle lab where we 
were introduced to a simulation 
setup for researching all matters 
about humans. With this our day 
ended and we went back to the 
Inn after some food.

Stanford University
FORSKARSKOLANS RESELOGG 12/11 2019:

DAG HENRIK BERGSJÖ
Docent, Chalmers

”Om vi lyckas kan projektet  
bidra till att digitaliseringen av 
fabriker kommer att gå snabb-
are, även hos mindre företag”
Magnus Wiktorsson, professor i produktions logistik vid KTH.

Läs mer om projektet C-PALS  
på produktion2030.se

Produktion2030:s Forskarskola på besök i Silicon Valley 
hösten 2019.



Vi har en omfattande internationell verksamhet  
där vi påverkar program också utanför Sverige  
genom att visa hur vi arbetar och vad vi uppnått. 

Världskartan visar exempel på studieresor  
och analysarbete med stor betydelse och  
kvalitets säkring för programmet. 

Internationalisering
Produktion2030:s internationalise-
ringsarbete genomförs av program-
ledning, programkontor, styrgrupp, 
forsknings- och innovationsråd, 
expertgrupper och konsulter.
•  Deltagande i Factories of the Fu-

ture Partnership Board (EU-kom-
missionens samverkansgrupp inom 
PPP-programmet Factories of the 
Future)

•  Presentation av Produktion2030 
vid EU-kommissionens konferenser

•  Monitorering av utvecklingen av 
EU-kommissionens arbetsprogram 
m.m. av vår representant på plats 
i Bryssel, Charlotte Andersdotter. 
Swedish-Belgian Innovation Initiati-
ve; “Digitalisation of Industry”

•  Utformning av EU-kommissionens 
roadmap för forskning och inn-
ovation inför nästa ramprogram, 
Horizon Europe, inom teknik-platt-
formen ManuFuture samt inom 
PPP-organisationen EFFRA

•  Arbetsgrupper som arbetar med 
utformning av EU-kommissionens 
roadmap för digitalisering av 
Europas industri (DEI- Digitising 
European Industry)

•  Utveckling av programmet EIT- 
Manufacturing 

Studieresor
Produktion2030 har genomfört studie- 
och kontaktresor, omvärldsanalys och 
undersökt möjligheter för samverkan 
inom produktionsforskning.

2013 – Tyskland ( Aachen, Berlin, 
Chemnitz, mm)
2015 – USA (Chicago, Maryland, 
Washington DC, mm)
2016 – Singapore
2017 – USA (Silicon Valley)
2019 – Tyskland (Stuttgart)
Produktion2030 har samarbetat 
med Business Sweden i arbetet med 
marknadsföring av Sverige i Indien, 
Sydkorea, Japan, Tyskland, Schweiz, 
Belgien och ytterligare länder.

Analys
Produktion2030:s analysarbete 
genomförs framförallt av program-
ledning, styrgrupp, forsknings- och 
innovationsråd och expertgrupper.
•  Agenda ”Make in Sweden 2030” 

(2018)
•  Agenda ”Make in Sweden 2030” 

(2016)
•  Scenarioanalys med Kairos Future 

(2013 – 2014)
• Agenda ”Made in Sweden 2030” 

(2013)
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Digital Single Market

Digitising European Industry

I Produktion2030:s Analys och 
internationaliseringsarbete ingår 
även samarbete med globala 
program, t.ex. World Economic 
Forum och World Manufacturing 
Forum. 

Medverkan i arbetsgrupper 
inom World Economic Forum: 
1) Future of Advanced Manu-
facturing and Production 
2) Future Production Workforce

Samarbeten med 
globala program

ANALYS & INTERNATIONALISERING
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Produktion2030 besöker  
Tyskland (Aachen, Berlin, 
Chemnitz, mm)

Manufacturing  
Forum
Presentationer och medverkan  
från Produktion2030 vid World  
Manufacturing Forum: 
1) Monterrey, Mexiko 2017 
2) Como, Italien 2018

2013

2017



Trender 
2020

Vilka trender kommer att dominera 2020 
kopplat till tillverkningsindustrin?  
Coronaviruset har påverkat och fortsätter 
påverka samhället och industrin på många 
sätt. Men det finns även andra trender 
och strömningar som påverkar industrin. 
Vi bad några experter berätta vad som är 
mest intressant inom deras respektive om-
råden och vilka trender de ser för 2020.

ANNA ÖHRWALL RÖNNBÄCK, PROFESSOR PRODUKTINNOVATION, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET:

”Det absolut viktigaste  från min horisont just nu 
är hållbarhet och ännu viktigare ’resilience’, dvs hur 
vi utvecklar motståndskraftiga verksamheter som 
klarar sig bra trots stora eller mindre störningar. Det 
blir extra tydligt i corona-tider där vi tvingas foku-
sera på det viktigaste. Tyvärr har vi skalat av mycket 
av vår förmåga till motståndskraft när kortsiktigt 
börsvärdesfokus och flockbeteende har präglat be-
slutsfattande i företag. 

Det som känns bra är att vi i Sverige har kommit 
relativt långt med digitalisering samtidigt som vi 
behållit förmågan att innovera genom att kreativt 
och innovativt utveckla fysiska produkter, produkt- 
tjänstelösningar (product-service systems), effektiva 
innovativa mötesformer, och i grunden har ett bra 
hållbarhetstänkande som vi ”bara” behöver förstärka 
– inte tappa bort eller montera ned.”

”Det absolut viktigaste just nu är hållbarhet”

TERO STJERNSTOFT, HANDLÄGGARE INDUSTRIELL UTVECKLING, VINNOVA:

”Som offentlig finansiär är det intressant med reger-
ingens arbete med anledning av det nya coronaviru-
set. Jag hoppas att krispaket för svenska företag och 
jobb även resulterar i inslag av kompetensutveckling 
enligt Produktion2030:s modell. Det skulle ge ett 
långsiktig lyft för företagens konkurrenskraft.

 Kompetensutveckling inom industrin är en stark 
trend just nu både i Sverige och i omvärlden. Dels 

tillgänglighet, som erbjuds tack vare satsningar 
som Ingenjör 4.0 och EIT Manufacturing, men också 
eftersom industrin har identifierat kompetensgapet 
mot Industri 4.0. Det går inte att byta ut all sin per-
sonal bara för att man genomför ett paradigmskifte 
i produktionen – digitaliseringen kompletterar men 
ersätter inte dagens produktion.”

”Kompetensutveckling inom industrin”

PATRIK SANDGREN, EXPERT DIGITALISERING, TEKNIKFÖRETAGEN

”Vi ser en trendmässig ökning av antalet cyberat-
tacker mot företag verksamma inom industriella pro-
dukter, elektronik och fordon. Attackerna har ökat i 
omfång, systematik och sofistikeringsgrad. Förra året 
uppgav hälften av Teknikföretagens medlemsföretag 
att de identifierat cyberattacker och risken är hög att 
ännu fler kommer utsättas för attacker under 2020.

Två saker är tydliga. För det första är det mindre 
teknikföretag och underleverantörer som angrips. 
För det andra är det primärt främmande stater som 
står bakom eller understödjer attackerna. Konsekven-
serna av cyberintrången är driftsavbrott, att affärs-
hemligheter stjäls eller att känslig information görs 
publik.”

”Trendmässig ökning av antalet cyberattacker”

ELINOR KRUSE, ANSVARIG MILJÖ, TEKNIKFÖRETAGEN SAMT MEDLEM I PROGRAMSTYRELSEN 
FÖR DET STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAMMET RE:SOURCE

”Den starkaste trenden är i företagens affärs- 
utveckling; nya vägar för öka livslängd och kvalitet 
genom serviceavtal, uppkopplade produkter som 
ger information om produktens funktion samt olika 
typer av funktionsförsäljningar. Jag ser också hur 
bolag i tillverkningsindustrin etablerar avancerade 
samarbetsformer mellan flera företag för att bättre 
kunna återvinna produkter. För detta krävs bra  
demonstrationsanläggningar och samarbete  
mellan bl.a. mjukvaruföretag, robottillverkare,  
sensorteknik och återvinningsföretag.

Inom RE:Source ser vi att innovation behövs i flera 

steg – både i affärserbjudanden, i materialutveckling 
samt i återvinningssystemet. Vi ser att de strategiska 
innovationsprogrammen behöver samarbeta mer 
för att lösa hållbarhetsutmaningarna. För detta räck-
er inte spetsteknologi för respektive område utan 
det behövs ett mer holistiskt angreppssätt. RE:Source 
och Produktion2030 har redan sett behoven av sam-
arbete och genomför aktiviteter tillsammans med 
andra strategiska innovationsprogram. Just nu har 
RE:Source t.ex. ett samarbete med det strategiska 
innovationsprogrammet Lättvikt.”

”De strategiska innovationsprogrammen  
behöver samarbeta mer”
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MEDVERkande
aktörer

 Företag
Mobile  
AB Kontaktpressning 
ABC Solutions AB 
AB Volvo  
Acoutronic  
Add North 3D 
ADDIVA AB  
Adhesives  
AFRY  
AGA   
AH Automation  
Aktiebolaget Karl Andersson & 
Söner Möbelfabrik 
AkzoNobel   
Aldersholmens Mekaniska 
Alkit  
Anebyhusgruppen  
Aonitor ERP  
API Maintenance  
Arcam  
ARHO  
Aros Polymerteknik  
Assalub  
Assars Indusri  
Atlas Copco  
Atlas Rock Drills  
ATS  
Attentec AB  
Auran Industries  
Automation Region  
Axxos  
B&R Automation  
Bendinggroup  
Bharat Forge 
Biometria  
BK-produkter i Alvesta 
BLB Industries  
Bnear IT   
Bogelack
Bombardier Transportation  
Bosch Rexroth 
 

Xylem Water Solutions  
Yaskawa nordic  
Yolean  
ÅF  
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB  
Åkers Sweden  
ÅS Industry  
Öresundsbron  
Österby Gjuteri   
 
 
Högskolor,  
universitet  
och institut 

Alkit Communications
Chalmers
Fraunhofer Chalmers Centre
Göteborgs tekniska college
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
KTH
KTH IP
KTH XPRES
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds tekniska högskola
Mittuniversitetet 
Mälardalens högskola
RISE
RISE ICT 
RISE Interactive
RISE IVF
RISE Kimab 
RISE SICS Västerås
SKOGFORSK
Swerea Mefos
Swerea SICOMP 
Swerea SWECAST 
Tripart AB
Uppsala universitet
Örebro Science Park
Örebro universitet 

West 
Inrego  
Ingrego Holding  
International Automotive  
Components  
Ionbond  
IVA  
Jeltec Produktion  
Join (IKEA Green Tech)  
Jonsac  
Karlebo Gjutteknik  
KB Components  
KFM Maskin Sverige  
Kinnarps
Klingel GmbH  
Knauf Danogips GmbH 
KonfigDesign Sverige 
Kopparbergs Bryggeri 
LaRay  
Lasertech  
Leax Falun  
Level 21  
Lidhs verktyg  
Lindhs Tooling   
LKAB  
LMI AB  
Lorentzen & Wetre  
LTB Jobb  
LTH Byggproduktion 
Lundin Mining  
Lundqvist trävaru  
Magcomp  
Magicfirm 
Magnentus AB  
Marcus Komponenter 
Maskinteknik i Oskarshamn
Mastec Components 
Maxion  
Megalans 
Remanufacturing 
Melker of Sysslebäck 
Mellerud Plast  
Metallprodukter i Edsbyn 
Metso 

Brogren AeroRISE ace 
Brogrens Industries  
Bror Tonsjö
BTC  
Bulten  
CapGemini  
Cargotech Sweden   
Carpenter Powder products 
Carpenter powder technology 
CBC Sweden  
CEJN  
CEVT (China Electrical Vehicle  
Technology) RD&T Tech 
CGI 
CGM  
Cimco Marine  
Circular Business and Engine-
ering Systems Ragn-Sells   
Cliff models  
CM Hammar  
Cogent Surahammars bruk 
Combitech  
Composite Service Europé 
Cpax  
Creative Tools  
Cross Control  
D.J. Domestik   
Dahlströms Smidesverkstad 
DELTA development  
Technology
DentRISE ly  
Digital Metal  
Diggiwood 
Dometic Group  
Drivex  
E-maintenance Sweden 
EBP  
EDR & Medeso  
EFD Induction  
Elejo El- och Energiteknik  
Elektrokoppar  
Emballator  
Envac Scandinavia  
EOS OY  

EpiFaTech
Epiroc 
EQpack  
Erasteel kloster   
Ericsson  
ESAB  
Eskilstuna ElektronikPartner  
ESSVE  
ETP Transmission  
Eurostep  
Examec Group  
ExTe Fabriks  
Federal-Mogul Göteborg 
Flexlink  
Flexprop  
Floby Durk Aktiebolag 
G2 Metric  
Gatu och Väg  
Gestamp Hardtech  
GKN AeroRISE ace  
Global Castings  
Guldsmedshyttan 
Good Solutions Sweden
Gothia Redskap & Ekoväxt 
Gränges Sweden  
Gymotech  
Göteborg Energi  
Göteborgs tekniska college 
Haldex  
Halmstad Gummifabrik 
Hexagon  
HiS  
HiTest  
Hjort Conveyor  
Holms Industri  
Husqvarna  
Häfla Bruks  
Höganäs 
IAC Sverige  
IF METALL  
IFM Electronic AB  
IFS  
Imagimob  
Industrial Development Center 

MIBA Industriteknik  
Microsoft  
MinProc  
MittX Aluminumproffset 
MMA  
Mobilaris  
Modulsystem  
Moelven Dalaträ  
Moelven Valåsen  
Monitor Enterprise Resource
Planning System 
MTC Ltd  
MVV Information Technology 
Mycronic  
MÄLARPLAST  
Nederman Holding  
NewSoTech  
Nexans  
Nolato Plastteknik 
Norrhults Stålgjuteri  
Norrskog Wood Products  
Northcone   
Nya Skara Modell och Prototyp 
Odette  
OnTop Measurement 
OpiFlex  
Optiware   
Optronic  
Oriflame  
Pallco  
Parker Hannifin Manufacturing 
Sweden   
PE Geometry  
Penny 
Permanova laser Systems
Pharem Biotech  
Preem  
Prodma  
Prodtek Lund  
QBIM  
Qlean Scandinavia  
Quant services  
Randek  
RD&T Technolgy 
Refind Technologies  
Rema Sawco   
RFR Solutions  
RISE Acreo  
RISE ICT   
RobNor  
Robot System Products  
in Scandinavia 

Saab AB 
SAAB Aeronautics  
Saab Dynamics 
Safeman  
Sandvik Coromant 
Sandvik Mining & Construction 
Sandvik RP  
SAPA Profiles  
Scandi Gruppen Overseas 
International  
Scandi-Toner Försäljning
Scandymet  
Scania CV  
Scania-Ferruform  
Schenker  
Seco Tools  
Semcon  
Sena Metall  
SETEK  
Setra  
SICK IVP  
SICS  
Siemens  
Siemens Industrial Turbo  
machinery 
Skara stift  
SkyMaker AB
Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut  
Siemens Industriel  
Turbomachinery 
Sigma  
Signifikant Svenska  
SKB  
Skelack 
Skogforsk  
SKF  
Smålands Stålgjuteri  
SNA Europe  
SOBI  
Solme  
Spotscale   
SSAB Emea 
Stena Recycling
Stiftelsen Träcentrum Nässjö 
Storbildsfabriken  
Sveaskog  
Svensk Pulverteknisk förening
Svensk Ytebehandlingsförening 
Svenska Fönster  
Svenska Woody 
Svensson AB 
 

Svetskommissionen  
Sweco  
Swedish Match 
Swedish National Road and 
Transport  Research Institute 
SWEP  
SwePart Transmission 
System 3R Nordic 
Södertälje Science Park 
Termisk Systemteknik 
Tetra Pak  
Tetrafix  
Titan X Engine Cooling 
Tobii  
Tooltech
Torsby kommun  
Toyota MH  
Tripart, Mecdon  
Tylö  
TYRI SWEDEN  
UBD Cleantech  
Uddeholm  
Unibap  
Unicarriers Europe 
Unimer Plast & Gummi 
Valmet  
Valuechain   
VBG-Group  
VCC  
Vibracoustic Forsheda 
Vibrationsteknik OGL 
VioRISE atia  
Virtual Manufacturing 
Visual Sweden  
Volvo Cars  
Volvo CE  
Volvo Parts  
Volvo Penta  
Volvo Technology  
Volvo VE
Vrena Mekaniska Verkstad 
Väderstadsverken  
Weda Skog 
Weland Aktiebolag 
Wematter  
Westan  
Westermo  
Wingquist Lab   
WM PRESS   
Wugang Tailored Blanks 
XLENT Hudiksvall   
XPERDI   

GRUNDARE:HUVUDMAN:
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Teknik gör 
världen bättre
Den svenska teknikindustrins företag står för de 
lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. 

Det är hos Teknikföretagen som dessa 
företag är medlemmar.

www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen är stolt huvudman till Produktion2030.


