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Ingenjörerna är de som ska leda innovationen och ta fram morgondagens produkter 
och tjänster och behöver därför fylla på med forskningsnära spetskompetens. Det 
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PROJEKT 

7 projekt beviljades 
finansiering

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG 

Teknikworkshoppar 
på distans – Cirkulär 
ekonomi

ANALYS OCH INTERNATIONALISERING 

Efterfrågan på ny 
kompetens i norra 
Sverige
+ Ta del av nedslag från när Produktion2030:s 
programkontor åkte på studieresa till Luleå. 
Läs mer på sidan 32.
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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

UTBILDNING  

Ingenjörerna ska 
leda innovationen 
+ Ulrika Lindstrand är ordförande för Sveriges 
Ingenjörer. Vi talade med henne om ingenjörers 
behov av att fylla på med forskningsnära spets-
kompetens. Läs mer på sidan 10.

+ Produktion2030:s femtonde utlysning ville 
ha svar på hur teknik kan stärka människors 
förmågor, samt hur teknik kan bidra till att  
göra jobben inom tillverkningsindustrin mer 
attraktiva och säkrare. Läs mer på sidan 22.

+ I den här Teknikworkshoppen fick deltagare 
lära sig mer om cirkulär ekonomi och om olika 
strategier för att öka cirkulariteten i det egna 
företaget. Läs mer på sidan 27.
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	Produktion2030 finansierar projekt genom 
utlysningar. Projekt kan ha olika karaktär: test-
bäddsprojekt, innovationsprojekt och idéprojekt. 
Projekt ska fokusera på de industriella utmaningar 
som Produktion2030 har identifierat. Här hittar 
du alla projekt som finansierats sedan starten 
2013. Sök och filtrera på utmaning, 
projektform eller fritext.
Mer om alla projekt på:  
produktion2030.se

Right now, I am heavily engaged in the 
current Finnish Artificial Intelligence 4.0 
program that focuses on the green and digi-
tal transition of the manufacturing sector, 
as well as on the development of key digital 
technologies. European collaboration is clo-
se to my heart: I am co-chair of the Made In 
Europe partnership board, board member 
of EFFRA and partner representative in EIT 
Manufacturing. In addition, I am coordi-
nator of a Horizon2020 project Connected-
Factories CSA with 19 partners (including 
RISE) from all over Europe, boosting the 
digital and circular transition of manu-
facturing industries.

I had the pleasure to contribute to the 
assessment of the Produktion2030 program 
when in its early stage 2016. In addition, I 
have been participating in the project evalu-
ations several times. Every now and then, 
the program coordinators and I have been 
discussion about the program and about 
the broader picture of manufacturing rese-
arch and innovation strategies and initiati-
ves in Nordics and in Europe.

I am impressed about the collaborative 
approach of the program, gathering key re-
search players and industry under the same 
umbrella working actively together. Based 
on the experience from the project evalua-
tions, the topics covered are ambitious and 
highly relevant for industry demonstrating 
the leading position of the Swedish manu-
facturing companies and reflecting the so-
cietal needs. The program coordinators and 
key stakeholders have also been very suc-
cessful in creating positive visibility to the 
program and to the Swedish manufacturing 
industry in general.

The long perspective of the program has 
made it possible to deliver results for chal-
lenging problems and support several gene-
rations of new researchers. Produktion2030 
is well known and very much appreciated 
in Europe showing a great example of how 

an industry-driven research and innovation 
program is organized.

Engaging all the key actors, industry 
and research, to work towards a common 
ambitious goal is very unique. From day 
one, everybody had a say. The long-term fun-
ding provided by the Strategic Innovation 
Program concept is also quite unusual and 
extremely valuable allowing to build sustai-
nable collaborations and deep competence. 
I would love to see something similar in 
Finland.

When it comes to reskilling in Industry 
4.0 areas, I can give some examples from 
Finland: In the Deep Tech context, artificial 
intelligence is one important technology. 
The former national program (AI Era 2017–
19) developed an online course ‘Elements of 
AI’ that is freely available for everybody and 
has attracted great attention also internatio-
nally. For skills development in the Industry 
4.0 area, the current Finnish Artificial Intel-
ligence 4.0 program (2020–23) recommends 
several actions focusing on competence 
and capacity building in industrial SMEs. 
These include digital agent services and 
peer group support for learning, SME deve-
lopment forum as well as launching an In-
dustry 4.0 program for SMEs. Hopefully the 
recommendations will materialize and we 
can see good results in the near future.
 
RIIKKA VIRKKUNEN 
Professor of Practice at VTT

”I am impressed about the colla
borative approach of the program”

GUEST EDITORIAL WRITER

I am Professor of Practice at VTT, the Technical  
Research Centre of Finland, boosting research  
activities in the area of industrial twin transition. 

	Organizing the Circular Economy Through A 
Network of LSAM Microfactories Recycling Oce-
an Plastics (OCEAN-LSAM) lays the foundation 
for tomorrow’s global network of circular eco-
nomy microfactories producing large products 
designed by Swedish industry and produced from 
local recycled polymer waste streams through 
large-scale additive manufacturing (LSAM) equip-
ment supplied by Swedish industry.

senaste nytt

PROJEKT 

Organizing the 
Circular Economy 
Through A Network

PROJEKT

Upptäck alla projekt 
inom Produktion2030

	Den 16 december presenteras nioårsutvär-
deringen av den första omgångens strategiska 
innovationsprogram. Förutom Produktion2030 
utvärderas även LIGHTer, Metalliska material, PiiA 
och Swedish Mining Innovation. Utvärderingen 
kommer att publiceras på produktion2030.se.

UTVÄRDERING

Nioårsutvärdering

	Vi måste öka takten av användning av cirkulerat 
material i samhället! Produktionssystem är en viktig del 
av industrin där många av lösningarna för ökad hållbarhet 
och cirkulär ekonomi möjliggörs.

I vår 16:e utlysning efterfrågade vi därför projekt som 
kan bidra med ökad cirkularitet av material och kompo-
nenter i tillverkningsindustrin. Självklart är detta en svår, 
komplex utmaning, som kräver branschöverskridande 
samverkan, digitala verktyg och nya affärsmodeller. Men 
– vilka spännande projektförslag vi fick in; återanvändning 
av plast från haven, energieffektiva lösningar i produktio-
nen, visualisering av cirkularitet och smart underhåll för 
batteriproduktion är bara några exempel.

UTLYSNINGAR

Cirkularitet i  
industriell produktion

 Läs mer om beviljade projekt:  
produktion2030.se/grattis-till-11-beviljade-projekt
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CECILIA WARROL
Programchef
cecilia.warrol@teknikforetagen.se
+46 8-782 08 28

JOHAN STAHRE
Vice programchef
johan.stahre@chalmers.se
+46 31-772 12 88
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Nationell koordinator
martin.friis@teknikforetagen.se
+46 730-72 35 00

HANNA WIDELL 
Redaktör
hanna@widellconsulting.com
+46 70-722 32 31

Produktion2030 är ett strategiskt  
innovationsprogram som stöds av Vinnova, 
Energimyndigheten 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 
tillverkningsindustri.

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: Kristina Närman*.
Foto: Porträttbilder är privata*.  
Övriga bilder är från Shutterstock*.  
Upplaga: 300 ex.  
Tryckeri: Åtta45 Tryckeri.  
Omslagsfoto samt foto sid 10-13: Erik Thor.

*Om inget annat anges.
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Vi utgår från  
industrins utmaningar
Produktion2030 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 produktions-
system.

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 flexibi-
litet. 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.

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 Ingenjör4.0 tagits fram.
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Tillgång till rätt kompetens är avgörande 
för att vi ska skapa ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar produktion i Sverige.  
I instrumentet Utbildning driver vi en nationell 
Forskarskola och utbildningssatsningen  

Civilingenjör4.0 där vi utvecklar nya kurs-
moduler med fokus på industriell digitalisering 
till civilingenjörsutbildningarna. Här skapades 
också Ingenjör4.0, up skilling för framtidens 
smarta produktion. 	

FORSKNINGS- 
NÄRA SPETS-
KOMPETENS

Läs mer om instrumentet 
Utbildning på 
produktion2030.se

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

UTBILDNING
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Ulrika Lindstrand är ordförande för Sveriges Ingenjörer  
med 162 000 högskoleutbildade ingenjörer som medlemmar.  
Vi träffade Ulrika för att prata kompetensutveckling, behoven 
av reskilling och upskilling och hur vi kan se till att ingenjörer 
får tillgång till den forskningsnära spetskompetens de behöver 
för att kunna leda innovationen och ta fram morgondagens  
produkter och tjänster. 

Ingenjörer behöver 
fylla på med forsknings
nära spetskompetens

FOTO Erik Thor

G rundutbildningen som erbjuds våra  
162 000 medlemmar är bra, men det är 
viktigt att ha med oss att vi inte är färdig-
lärda när vi är klara med grundutbild-
ningen utan att vi fortsätter med både 

formellt och informellt lärande un-
der arbetslivet, säger Ulrika. 

Hon lyfter fram att den mesta och 
viktigaste kompetensutvecklingen 
sker på våra arbetsplatser. Det kan 
handla om erfarenhets utbyte mel-
lan kollegor, om att vi får nya arbets-
uppgifter, nya befattningar eller 
byter jobb internt eller externt. Men utöver den kompe-
tensutveckling våra arbetsgivare måste tillhandahålla 
finns det också behov av kompetensutveckling kopplat 
till de omställningar vi står inför, med klimatomställ-
ning och digital transformation i spetsen. 

I Klimatpolitiska rådets rapport för 2022 identifie-

ras behovet av ett nationellt kunskapslyft inom fyra 
områden: fossilfri elektrifiering, effektivare energi- och 
resurs användning, upptag och lagring av koldioxid 
samt biomassa från skogs- och jordbruk. 

– Det tydligaste exemplet är kanske när vi nu går från 
förbränningsteknik till elektriska mo-
torer. Det är ett jättestort teknikskifte 
eftersom vi har så många olika fordon 
som ska elektrifieras. Det kräver också 
en helt ny infrastruktur och ställer an-
dra krav på återvinning av till exempel 
batterier, säger Ulrika.

Hon menar att det för ingenjörer 
ofta handlar om behov av utbildning på högskolenivå: 

– Ingenjörerna är de som ska leda innovationen och 
ta fram morgondagens produkter och tjänster och 
behöver därför fylla på med forskningsnära spetskom-
petens. Den forskningen sker oftast på högskolor och 
universitet. 

”Ingenjörerna är  
de som ska leda  
innovationen”
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Ulrika Lindstrand, ordförande 
för Sveriges Ingenjörer.

UTBILDNING
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finansiering. Ett arbetssätt som kan fungera som mo-
dell även för andra yrkesområden.

– Det ska bli så spännande att följa Ingenjör4.0:s ut-
veckling och uppskalning. Jag är glad att vi fått vara en 
aktiv del i detta, säger Ulrika. 

Ett nationellt lyft över generationsgränserna
Sveriges Ingenjörer har länge argumenterat för en na-
tionell satsning på livslångt lärande. Ulrika välkomnar 
det omställningsstudiestöd som trädde i kraft den 1 
oktober, men menar att det är viktigt att det tillkommer 
en långsiktig finansiering för att lärosätena ska kunna 
organisera fler lättillgängliga, korta kurser för yrkes-
verksamma. 

– Redan under den första veckan ansökte 8 600 
personer om stödet vilket var fler än vad någon hade 
räknat med, säger Ulrika. Nu är det viktigt att det till-
kommer en långsiktigt stabil finansiering för att vi ska 
nå den effekt vi hoppas. 

Ulrika menar också att det är viktigt att företagen 
gör en kompetensplanering så att de vet var de är på 
väg och vilken kompetens som kommer att krävas för 
att ta sig dit. Kompetensbehovet behöver sen brytas ner 
på individnivå så att varje person vet vad den behöver 

som påbörjar en utbildning också avslutar den. Och, 
inte minst, på att vidareutbilda de ingenjörer vi har. Det 
är det snabbaste sättet att få ut ny kunskap till företa-
gen.

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med andra 
aktörer under lång tid drivit frågan om att lärosätena 
ska få i uppdrag att fortbilda yrkesverksamma. Ulrika 
tycker det är bekymmersamt att det hittills bara resul-
terat i en ändring av regleringen och att det fortfarande 
saknas långsiktiga satsningar. 

– Vi vill se en ny och ändamålsenlig finansieringsmo-
dell för utbildning riktad till återvändarstudenter som 
har behov av färsk specialistkompetens. Men det är vik-
tigt att satsningarna på yrkesverksamma inte sker på 
bekostnad av grund- eller forskarutbildningen. 

Ingenjör4.0 ett unikt exempel
En satsning på kompetensutveckling för yrkesverksam-
ma är Ingenjör4.0 som initierades inom ramen för Pro-
duktion2030. I Ingenjör4.0 samarbetar tretton svenska 
lärosäten för att skapa korta, webbaserade moduler 
vars innehåll matchar identifierade kompetensgap 
inom industrin. 

– Ingenjör4.0 är ett fantastiskt exempel på hur olika 
lärosäten kan utveckla korta distansmoduler i nära 
samarbete med industrin. Dessutom visar det vad som 
går att åstadkomma med ändamålsenlig stöttning, då 
de medel som Vinnova bidragit med varit helt avgöran-
de för att lärosätena kunnat avsätta tid för kursutveck-
ling, säger Ulrika. 

Ingenjör4.0 var först med modulbaserad utbildning 
som går att pussla ihop utifrån individens och företa-
gets behov och intressen. Ulrika ser mycket positivt 
på att den primära målgruppen för satsningen är just 
yrkesverksamma ingenjörer. 

– Genom att erbjuda efterfrågad kompetens till 
denna målgrupp kan vi snabbt få ut nya tekniska kun-
skaper i företagen, menar Ulrika. Vi ser också redan att 
de som gått Ingenjör4.0-moduler sprider det de lärt sig 
i sina organisationer, så det är inte bara studenten som 
får nytta av de nya kunskaperna. 

Ulrika lyfter att initiativet i sig också bidrar till att 
bygga kunskap kring kursutveckling för yrkesverk-
samma. Sättet att samarbeta mellan tretton lärosäten 
är unikt och ger varje lärosäte möjlighet att bidra med 
sina unika kompetenser. Men det är också ett sätt att 
dela på den risk det innebär att sätta upp en ny utbild-
ningssatsning innan man vet något om söktryck eller 
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Idag är efter- 
frågan på ingen-
jörer hög och det 
pratas om ingen-
jörsbrist. 

Sveriges 
ingenjörer har 
länge argu-
menterat för 
ett livslångt 
lärande.

Morgonpromenad 
en timme. 

Möte med Sacos 
presidie. 

Möte med UKÄs 
insynsråd.

Möte med Sveriges 
Ingenjörers pre-
sidie.

Rapportskrivning 
inom projekt på 
McNeil AB (Ulrikas 
arbetsplats när hon 
inte jobbar fackligt). 

Möte med Facken 
inom Industrin 
inför avtalsrörelsen 
2023.

”Vi är bara i början 
på en resa som ska 
lyfta en hel nation, 
över generations-
gränserna.”

UTBILDNING

fylla på med för att ingen ska behöva bli överraskad. Det 
kommer också att krävas att arbetsgivaren avsätter tid 
för att de anställda ska kunna fylla på sin kompetens. 

Utöver företagens egen kompetensplanering behövs 
även återkommande genomlysningar för att förstå vil-
ken kunskap som behövs. För industrins del görs detta 
nu i Industrirådet. 

– Det är viktigt att lärosätena utöver resurser också 
får stöd att ställa om, där hjälp att identifiera behoven 
är en del. Vi behöver också tänka nytt kring studieform, 
studietakt och stödstrukturer. Det är skillnad på att 
undervisa vuxna yrkesverksamma och studenter, säger 
Ulrika.

För att klara klimatomställningen och den digitala 
omställningen håller Ulrika med om att Sverige behö-
ver det nationella kunskapslyft som Klimatpolitiska 
rådet identifierat. 

– Vi är på god väg men vi får inte tappa tempo! Vi 
är bara i början på en resa som ska lyfta en hel nation, 
över generationsgränserna. Det kan låta svårt, men vi 
ska komma ihåg att vi har gjort detta tidigare. För inte 
så länge sen var Sverige ett av världens fattigaste länder 
med låg utbildningsnivå, men det vände vi och vi gjor-
de det ganska snabbt, avslutar hon. 

Kompetensutveckling som  
bot på ingenjörsbristen
Idag är efterfrågan på ingenjörer hög och det pratas om 
ingenjörsbrist. Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjö-
rers medlemmar är den lägsta på över tio år. Men enligt 
Ulrika är lösningen inte att utöka utbildningsplatserna 
på ingenjörsutbildningarna. 

– Bara hälften av dagens studenter på ingenjörs-
utbildningarna tar examen, så det är inte meningsfullt 
att ta in fler, säger hon. Istället bör vi fokusera på att de 



SATSNINGEN: 
Korta utbildningar 
för ett långt arbetsliv

Läs mer om Ingenjör4.0 och ansök på 
ingenjor40.se

Att hålla sig uppdaterad om ny kunskap och 
utveckla ens färdigheter blir allt viktigare i 
dagens arbetsmarknad. Allt fler talar om det 
”livslånga lärandet” och att många kan och 
bör stärka sin kompetens även efter att de  

redan har varit yrkesverksamma i flera år.
 Utbildningsväsendet hänger dock inte alltid med i den 

moderna arbetsmarknadens alla svängningar. Detta är 
något som högskolorna och universiteten bakom initiati-
vet Ingenjör4.0 vill lösa. Tillsammans har de skapat korta 
digitala kurser – så kallade moduler – i produktionsteknik 
för personer med ingenjörsbakgrund, som motsvarar en 
högskolepoäng.

– I dag har vi moduler inom 15 områden. Det handlar om 
20 timmars studentinsats sammanlagt, berättar Bengt-Göran 
Rosén, professor i maskinteknik på i Högskolan i Halmstad 
samt samordnare för Svenska Produktionsakademien.

Svenska Produktionsakademien är en sammanslutning 
av 13 lärosäten som forskar och undervisar om produk-
tionsteknik. Dessa är Chalmers, Högskolan i Halmstad, Jön-
köping University, Karlstads universitet, KTH, Linköpings 
universitet, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, 
Lunds universitet, Mälardalens universitet, Högskolan i 
Skövde, Högskolan Väst och Örebro universitet. Av dessa är 
det Högskolan i Halmstad som ansvarar för projektet.

UTBILDNING
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Dagens arbetsmarknad kräver innovativa metoder för 
ett långt och lyckat arbetsliv. Lärosätena bakom Ingenjör4.0 
har förstått vikten av kompetensutveckling – och tagit fram 
korta och digitala utbildningar för ingenjörer.

FOTO Andreas Svensson, Studio Halmstad TEXT Ana Cristina Hernández / Magasin t:

Tillsammans med det strategiska innovationsprogram-
met Produktion2030, som är projektets initiativtagare, 
identifierade Svenska Produktionsakademien vilka behov 
som industrin har och skapade Ingenjör4.0.

– Det här handlar inte bara om företagens kompetens-
behov utan också om att förnya utbudet i högskolorna. Vi 
är ofta ganska långsamma i våra förändringar, förklarar 
Bengt-Göran Rosén.

 
Blev digitala under pandemin
Det var det som Bengt-Göran Rosén numera beskriver som 
”den perfekta stormen” som ledde till de 15 digitala modu-
lerna som Ingenjör4.0 erbjuder i dag.

Bengt-Göran Rosén tillsammans med en robot utrustad 
med Industri4.0 ytmätare.

När Svenska Produktionsakademien började med projek-
tet 2020 rörde det sig om åtta utbildningar, men redan 2017 
hade de kartlagt elva ämnesområden som spåddes bli viktiga 
för framtidens produktionsteknik. Tanken var att utöka anta-
let utbildningar när coronapandemin plötsligt slog till.

– På kort tid gjorde vi om dem till digitala utbildningar, 
med hjälp av den senaste tekniken. Bara ett år tidigare hade 
vi inte kunnat göra detta. Men teknikläget var bra och vi var 
förberedda i och med arbetet med Produktion2030. Det blev 
den perfekta stormen.

BengtGöran Rosén, professor  
i maskinteknik på Högskolan i  
Halmstad samt samordnare för  
Svenska Produktionsakademin.

– Vi fick via Teknikföretagen också kontakt med ett antal 
företag som Sandvik, SKF, Volvo Cars och AB Volvo som vi 
erbjöd modulerna för.

Bland de 15 moduler som erbjuds i dag finns alltifrån 
”big data”, additiv tillverkning och cybersäkerhet till håll-
bara produktionssystem och så kallad ”Internet of things” 
för industrin. Alla moduler är på engelska och det går att 
anmäla sig till dessa närsomhelst under året.

 – Jag tror att vi är uppe i dag i nästan ett tusental anmäl-
ningar från ingenjörer sedan 2020. Bara under det senaste 
året har vi haft 600.

 Bengt-Göran Rosén säger att det är individen som själv 
ansöker om att läsa modulerna. Däremot förekommer det 
att företagen som de jobbar på marknadsför utbildningar-
na internt. På Ingenjör4.0 hjälper de även företagen med 
att matcha den anställde med rätt utbildning. Det är inte 
ovanligt att studenterna sitter i andra länder, tillägger han.

 – Våra bolag i Sverige är internationella och vi har an-
ställda på svenska företag över hela världen.

 
Vill utöka antalet moduler
Ingenjör4.0 kommer att pågå i två år till, fram till 2024, 
med finansiering från myndigheten Vinnova. Framöver är 
planen att utöka till 16 modulområden, med 48 moduler, 
och att utbilda tusen yrkesverksamma ingenjörer per år.

– Vi har sett i dialogen med företagen att det inte har 
funnits något behov av att förändra modulområdena 
utan snarare att utöka dem. Det är därför vi är inne på att 
ta fram ytterligare två moduler inom varje område, för 
att göra det mer applicerbart och praktiskt, säger Bengt- 
Göran Rosén.

En idé är att kombinera vissa moduler till en helhet så 
att det inte bara handlar om enskilda 20-timmars utbild-
ningar.

– Vi tittar på hur man kan göra en ”kollektion” av detta, 
där man kanske gör ett paket av exempelvis modulerna om 
cybersäkerhet och big data.

Enligt Bengt-Göran Rosén har upplägget med modu-
lerna fått positiv respons från både studerande och från 
företagen. I nästa steg vill han även nå ut till fler små och 
medelstora företag.

– Vi gjorde detta som ett test en period, från 2020 till 
2021. Det blev ganska uppmärksammat och vi fick bra  
feedback från vår användargrupp. Alla intervjuer och  
utvärderingar pekar på att man tycker att modulerna  
fyller ett behov som är stort inom industrin. Vi har även 
fått förfrågningar om samarbeten med andra länder.

– Och på högskolorna tycker man att modulerna för 
kompetensutveckling är ett nytt och spännande sätt att 
bidra på, avslutar han. 
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ABOUT INGENJÖR4.0  
What learners say

EDAG ENGINEERING 

Kompetensutveckling 
– en strategisk fråga

Konsultföretaget EDAG Engineering Scandinavia är experter inom 
exempelvis all form av fordonsutveckling, optimering av kvalitet och 
ledningsprocesser och planering av smarta produktionsanläggningar. 
Företaget har cirka 100 anställda och finns i Göteborg. 
FOTO Caroline Freiholtz

– För oss gäller det att ligga steget före. När våra 
kunder ser behovet ska vi redan ha kompetensen 
hos oss, säger Jakob. 

Jakob lyfter fram hållbarhet som ett exempel. 
Framöver måste alla som jobbar med utveckling 
ha hållbarhet i sitt DNA. Allt ifrån personer som 
jobbar med mjukvaruutveckling som behöver 
kunna skriva kod så att bilen drar så lite batteri 
som möjligt, till produktdesigners som behöver 
välja rätt material. 

– Som ingenjörsföretag är kompetensutveck-
ling på många sätt vårt verktyg för att hålla oss 
relevanta, avslutar Jakob. 

”För oss gäller 
det att ligga 

steget före. När 
våra kunder ser  

behovet ska vi  
redan ha kompe-
tensen hos oss.”

V i träffar VD Jakob Hjelmåker som 
berättar om företagets kompetens-
utvecklingsarbete. 

– Kompetensutveckling är en viktig 
del för att EDAG långsiktigt ska kunna 

bygga ut och expandera. Under de senaste åren har 
vi jobbat intensivt med att bredda oss och strate-
gisk kompetensutveckling hjälper oss att ta steg in i 
nya områden, säger Jakob.

Viktigt att utbildningen har validitet
Som teknikkonsultföretag är den stora utmaningen 
med kompetensutveckling att varje timme som 
läggs på utbildning innebär förlorad insats i pågå-
ende projekt. Därför blir det viktigt att hitta kurser 
som är relevanta så att tiden investeras rätt.

– Bara för att en kurs är populär och har bra ra-
ting är det ingen garanti för att den gör skillnad när 
vi ska sälja in en kompetens eller ett projekt. För oss 
är det viktigt att de utbildningar vi går har validitet 
hos våra kunder, säger Jakob och fortsätter:

– I våra medarbetarenkäter ser vi att kompetens-
utveckling värderas högt, till och med högre än lö-
nen. Det är väldigt positivt att se att våra ingenjörer 
inser att man inte är färdig när man gått sin hög-
skoleutbildning utan att man ständigt måste hålla 
sin kompetens uppdaterad för att fortsätta kunna 
bidra hos våra kunder. 

Att ligga steget före 
Idag arbetar EDAG proaktivt med kompetensut-
veckling och Jakob menar att det är ett måste för att 
vara relevanta i framtiden, både som individ och 
företag. Teknikutveckling och teknikskiften går for-
tare och fortare, och ofta snabbare än vad vi tror. 

”This futureoriented topic is crucial in 
our operative business and the training 
reached my expectations.

Moreover, networking is always exciting 
and it was good to connect with people 
from external companies with a similar job. 
I haven’t had the opportunity to apply my 
new skills yet, but it is inspiring for our vision 
deployment initiatives.

I would recommend the Autonomous 
Robots module to my colleagues if it’s 
people that are confronted to the topic 
‘autonomous robots’ on a more regular basis 
than I am. I am curious and love to get new 
impressions and perspectives so it is possible 
that I will study more Ingenjör4.0 modules in 
the future.”

“The training reached my 
expectations and I liked the 
very interesting trainer and 

the practice-oriented examples.”
ETIENNE CHAUVIRÉ, LEAN MANAGER,  
WALTER AG, PU MÜNSINGEN, GERMANY

”I liked that the Global Production and 
Digital Supply Chains module was both 
professional and personal.

Professional because those who offered 
the courses were experts in their own fields 
and had a good grasp of the latest trends to 
learn from, and personal because it was not 
only aligned with my current training and 
role, but also flexible for my work schedule. 
The theory learnt from Fisher has provided 

me with an eye opener on the various possi-
bilities on segmenting products and trying to 
align them with the most suitable operations 
strategy.

I would definitely recommend this module 
to my colleagues – I urge anyone working 
withing Supply chain and operations to 
pursue this module. I will definitely study 
more Ingenjör4.0 modules in the future. I am 
looking forward to the next one.

 ”I urge anyone working  
with-in Supply chain and  
operations to pursue 

 this module”
KENNEDY ONYANGO OWINO,  
GLOBAL INVENTORY ANALYST SECO TOOLS
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Ingenjör4.0 is a unique initiative offering web-based modules with  
“topical” content that responds to the rapid ongoing digitalization of 
industry, often called Industry 4.0 or the fourth industrial revolution. 
Here are some of the modules.  Find out more at ingenjor40.se

Additive Manufacturing
This module prepares and enables you to 
drive digital production through Additive 
Manufacturing in your organization.

Global Production  
and Digital Supply Chainsy
This module covers global production, 
supply chains and production logistics,  
and how these are enabled.

Cyber Security, Industrial  
Data Protection and Data integrity
This module focuses cyber-security defi-
nitions and models as well as information 
systems certification.

Smart Maintenance
This module enables you to develop the 
future of maintenance in your factory!

Big Data, Machine Learning and Sensors
The module on “Big data, Machine learning 
and Sensors” covers main aspects of Big 
Data (BD) and AI in manufacturing proces-
ses, beginning from machining operations 
and ending with production quality control 
and production costs analysis.

Sustainable Product Systems 
This module focus on tools and methods,  
including design guidelines, for making 
products more environmentally.

Jakob Hjelmåker, VD,  
EDAG Engineering:

http://ingenjor40.se
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F
or this, he investigates the application 
of circular economy principles (reduce, 
reuse, recycle) in other industries and 
attempts to identify options for their im-
plementation in space. Bernd’s research 

will contribute to long-term space sustainability, 
where Earth atmosphere is less impacted, resource 
use is reduced, and space junk or waste creation 
decreased.

Bernd’s project is in the intersection of product 
innovation and space systems. The Produktion2030 
Graduate School enables him to learn about prac-
tices in other industries and to connect with rese-
archers looking into similar questions but other 
industries.

 
So far, Bernd has finished the courses Production 
Innovation, Sustainable Development, Communica-
tion and Get your Paper Published. He has also en-

“The industry 
expertise of the 
course teachers 
is striking”

FOTO Hans-Olof Utsi/Luleå University of Technology

Bernd M Weiss is a PhD student and investigates Spacecraft Reusability 
at Luleå University of Technology.

Most materials in spacecraft that are launched into space are lost and 
wasted when burned up in Earth atmosphere. Even the ones moved  
into a disposal orbit are unrecoverable with available technology.  
This includes not only rare-earth elements and otherwise valuable  
materials and operational components, but also a lot of chemicals  
and toxic elements with many unknowns regarding the long-term  
effects on the environ ment when disintegrated. 

Bernd’s research aims to provide the foundation for spacecraft  
reusability as an alternative to spacecraft disposal. 

Produktion2030:s 

Forskarskola
Forskarskolan 
erbjuder dokto
rander ett fler 
tal kurser på  
universitet och 
högskolor runtom 
i Sverige 
 – samtliga med 
syfte att rusta 
forskare för 
framtidens  
industri.  
Forskarstuderande, 
disputerade och 
industriella intressen-
ter inom produkt- och 
produktionsutveckling 
kan ansöka om gratis 
medlemskap. Medlem-
mar får våra senaste 
nyheter och inbjudningar 
till forskaraktiviteter.
Forskarstuderande 
medlemmar som är 
inskrivna på ett svenskt 
lärosäte går våra kurser 
gratis. Om du inte är 
forskarstuderande eller 
om du inte är inskriven 
vid ett svenskt lärosäte 
kan du gå kurser mot en 
avgift (överenskommelse 
görs med respektive 
kurskontakt). Alla 
forskarstuderande har 
rätt att få ett intyg om 
sitt medlemskap och sitt 
deltagande i forskar-
skolan när de uppnår 
sin licentiatexamen och 
doktorsexamen, om 20 
HEC för forskarskolan 
har slutförts.

– This mix of industry and academia makes it re-
levant for full time PhD’s and industrial PhD alike. 
Basic knowledge needed for a future-oriented and 
sustainable production can be learned and an in-
depth knowledge creation and skills development 
is quasi-inevitable. I think the courses can support 
many of my fellow PhD students in their daily work, 
he says.

 
To PhD students thinking about joining the 
Produktion2030 Graduate School, Bernd has the 
follow ing advice:

– It’s good to start with refreshing existing know-
ledge but start to build a strong foundation related 
to the research aim from an academic point of view 
at the same time. My professional experienced hel-
ped at some points, but the academic world has its 
nuances. For me, Get your paper published, should 
be considered as one of the first courses. To gain in-

Bernd Weiss, LTU.

”The industry 
expertise of 
the course 
teachers is 
striking.”

rolled Transdisciplinary Approach to Circular Eco-
nomy Research, Systems Engineering Certification 
and Engineering Design Research Methodology.

– The industry expertise of the course teachers 
is striking, and engaging with fellow PhD students 
from all over Sweden is a plus. The lecturers bring a 
wealth of knowledge, and it amazes me how dedica-
ted they help us with our research, says Bernd and 
continues:

– Getting exposed to other disciplines and the 
different topics related to production and industry, 
to me, feels like a huge benefit. It helps me to better 
understand the interconnectedness of production 
and adjoining disciplines and enables me to see the 
bigger picture and impact of my research. 

 
Bernd thinks the courses align with a professional 
development as researcher and help to understand 
the needs of the industry. 

Läs mer och se hela 
kursutbudet här:  
produktion2030.se/
forskarskola

PRODUKTION2030 GRADUATE SCHOOL

depth knowledge on production and sustainability, 
I’d suggest Production Innovation and Sustainable 
Development as the go-to courses. These three 
courses provided the tools, methods, and a detailed 
insight into my research area. After that, the com-
munications training, (“eye opener”), delivered lots 
of value and options to reflect on my research. 

 
Bernd also has one separate suggestion.

– The Production 2030 courses are interesting 
and are all designed to support researchers. It’s in-
viting to sign up for courses to broaden our know-
ledge but that are out of scope for our research. 
Early on, it helped me to ask myself (and my super-
visor), if a specific course is essential, or a bonus, 
for the outcome of my current research stage. This 
helped me to know where to focus on and to shift 
time resources. Saying ”no” is saying ”yes” to what 
is important. 

http://produktion2030.se/forskarskola
http://produktion2030.se/forskarskola
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HÅLLBARA  
LÖSNINGAR, 
TILLSAMMANS! 

Läs mer om instrumentet 
Projekt på 
produktion2030.se

	

För mer info, kontakta: 
MARTIN FRIIS
Nationell koordinator
martin.friis@teknikforetagen.se
+46 730-72 35 00

I våra projekt samverkar industri, akademi  
och institut för att hitta lösningar på industrins 
viktigaste utmaningar med målet att skapa 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
produktion i Sverige. En genomlysning av vår 
projektportfölj kopplar projekten till FN:s  
globala mål för en hållbar utveckling. 

Analysen visar att flest projekt svarar mot mål 
nummer 9 – hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur. Därefter följer mål num-
mer 12 – hållbar konsumtion och produktion, 
mål nummer 8 – anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt och mål nummer 4 – god 
utbildning. Att göra kopplingen till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling är viktig för att visa 
att samhället bidrar med faktiska effekter för 
att målen ska uppfyllas. Vi samlar Sverige för 
hållbar produktion!

PROJEKT
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Produktion2030:s femtonde utlysning ville ha svar på hur 
teknik kan stärka människors förmågor, samt hur teknik kan 
bidra till att göra jobben inom tillverkningsindustrin mer  
attraktiva och säkrare. 

Hållbart arbete i  
tillverkningsindustrin7

Elektrifiering i fordon resulte-
rar i ett växande antal elektriska 
anslutningar, vilket i sin tur resulterar 
i ett ökande antal monotona och 
ansträngande manuella monte-
ringar av kablage. Många kablar är 
styva och kräver stor muskelkraft vid 
montering. Kabelnätsinstallationer 
är bland de vanligaste orsakerna till 
ergonomiska problem i fabriker och 
bidrar till personligt lidande och höga 
medicinska kostnader. Ett sätt att 
underlätta arbetet är genom cobots. 

Det är dock svårt att simulera 

och efterlikna en samarbetsopera-
tion mellan människa och robot vid 
montering av ett flexibelt kabelnät, 
eftersom materialet är deformerbart, 
formen på kablarna oregelbundna 
och att cobots ska introduceras i en 
rörlig löpande band miljö med hög 
mänsklig inblandning.

Det föreslagna projektet syftar till 
att ta itu med och lösa dessa utma-
ningar med hjälp av kompetens och 
faciliteter i världsklass i samarbete 
med konsortiepartners.

Empowering Human Workers 
for Assembly of Wire Harnesses 
(EWASS)
	PROJEKTLEDARE: DAN LÄMKULL, VOLVO CARS 

Det här projektet syftar till att flytta 
fokus till positiva effekter för social 
hållbarhet, samtidigt som kostnads-
effektivitet och effektivitet inom 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
behålls för digitalisering och automa-
tisering av arbetsinstruktioner och 
utbildning inom manuella operatio-
ner som montering, maskindrift och 
installation, underhåll och material-
hantering. Industri 4.0-paradigmet 
erbjuder radikalt ökade möjligheter 
att göra just det. Till exempel kan 
ökad digitalisering skapa effektivi-
tetsförbättringar genom kortare 
ledtider och minskade störningar i 
produktionen.

Det centrala syftet med projektet 
är att visa hur kunskap och systema-

tisk utveckling av kognitivt stöd och 
informationsdesign kan öka kvalitet 
och flexibilitet i framtida produktion 
och hur detta kan beaktas vid imple-
mentering av digitala arbetsinstruk-
tioner. 

I de industriella fallstudierna kom-
mer nuvarande sätt att presentera 
information att undersökas och ana-
lyseras tillsammans med toppmodern 
kunskap och teknologi i ett försök 
att kartlägga framgångsrika insatser 
inom industrin, identifiera vad det 
är som gör dem framgångsrika, eller 
hur en särskilt utmanande situation 
kan förbättras ytterligare genom 
vår kunskap om kognitivt arbete i 
produktionen.

DIGITAL work InStructions  
for cognitive work  
(DIGITALIS)
	PETER THORVALD, HÖGSKOLAN I SKÖVDE

PROJEKT

Fabriksanställdas kreativitet,  
problemlösningsförmåga och flexibi-
litet i att utföra operationer är avgö-
rande i en verklig produktionsmiljö. 
Att etablera ett aktivt deltagande 
i de tekniska förändringarna bland 
dessa är avgörande för att nyttja den 
fulla potentialen i ny teknik och att 
säkerställa hållbara förändringar mot 
en högpresterande verksamhet. 

Men när man använder AI i 
produktionen är situationen nästan 
den motsatta. Många avancerade 
dataanalysprojekt drivs av ett fåtal 
datavetenskapsexperter och äger 
rum isolerat från tillverkningslinjens 
organisation. Denna isolering bidrar 
till ett betydande kunskapsgap mellan 
datavetenskapsexperterna och 
fabriksanställda.

Detta projekt syftar till att fylla 
denna lucka genom att demokratise-
ra AI: att göra tekniken och arbets-
metoderna för att bygga AI-applika-
tioner betydligt mer tillgängliga för 
fabriksanställda så att de kan ta aktiva 
roller i att tillämpa AI i produktionen 
och företagets omvandling till en 
datadriven organisation. 

Democratising AI in manufacturing 
organisations
	PROJEKTLEDARE: YUJI YAMAMOTO, MÄLARDALENS HÖGSKOLA

 Detta projekt kommer att ut-
veckla en prototyp för ett kognitivt 
stödsystem (CSS) som ger interaktiv 
feedback för en manuell operatör 
i produktion i realtid. Här kommer 
CSS att utvecklas mot tillämpningar 
inom manuell svetsning, eftersom 
där både finns ett stort behov och en 
stor möjlighet att positivt påverka ar-
betsmiljön och utbildningsförmågan 
för många arbetare. Det finns 25 000 
heltidsanställda manuella svetsare i 
Sverige och 200 000 fler använder 
svetsning delvis i sin tillverkning. Det 
råder stor brist på skickliga svetsare 

och det utvecklade systemet kommer 
att bidra till utvecklingen av yrkesar-
betare och skapa imageförstärkning 
för svetsare i modern produktion. 

Det kognitiva stödsystemet stödjer 
svetsaren genom realtidsåterkoppling 
av viktig data, och goda råd, vilket 
kommer att öka kvaliteten på arbetet 
och möjligheten att hålla det på en 
hög nivå. Systemet kommer särskilt 
att hjälpa både äldre personal som 
börjar tappa precision på grund av 
åldrande och nyare arbetare med 
bristande erfarenhet.

Welding process visualisation and 
cognitive support to the manual 
welder (WELDVISI)
	PROJEKTLEDARE: DAVID FRANKLIN, SWERIM

Projektet adresserar ämnet 
”smörjning med minsta kvantitet” 
(MQL). Flera stora europeiska före-
tag angav att cirka 16 % av de totala 
tillverkningskostnaderna är relatera-
de till skärvätska. På detta område 
kan MQL hjälpa till att minska mäng-
den smörjmedel som används med 
upp till 95 %. Därmed kan MQL bidra 
till att minska miljöpåverkan, uppnå 
en avsevärd kostnadsminskning på 
lång sikt och ge bättre arbetsförhål-
landen för maskinförare. 

MQL påverkar även ytjämnhet, 
verktygsslitage, skärkrafter och andra 
faktorer som påverkar kostnaden 
och energiförbrukningen vid bearbet-
ningsprocesser.

Projektet syftar till att underlätta 
implementering av MQL i fräsning i 
industriella processer. Dessutom visa-
de en litteraturstudie av den senaste 
forskningen på både ekonomiska och 
hållbarhetsfördelar med att imple-
mentera MQL i fräsprocesser. 

Sustainable milling with Minimum 
Quantity Lubrication
	PROJEKTLEDARE: MARAN TIROUGNANASSAMBANDAMOURTY, KTH

ToolTraceprojektet syftar till att 
utveckla ett beslutsstödsystem som 
driver adoption och användnings-
beteenden för effektiv återvinning 
av använda verktyg inom metallbe-
arbetningsindustrin. Projektet vill 
förstå samspelet mellan metallbe-
arbetningsföretag, särskilt små och 
medelstora kontraktstillverkare, och 
deras leverantörer av verktyg och 
material för tillverkningsprocessen 
idag. Detta för att utveckla, testa och 
implementera en plattform för spår-
barhet av verktyg och material som 

leder till mer värdefull återvinning, 
inklusive affärsmodeller som stödjer 
användarbeteende i alla delar av 
värdekedjan.

För att uppnå en lämplig sortering 
av avfallsverktyg och material på en 
nödvändig nivå är maskinoperatören 
nyckelaktören. ToolTrace-projektet 
fokuserar därför på operatörens 
beteende och hans eller hennes 
drivkrafter för återvinning samt det 
stödjande organisationssystemet 
som omger honom/henne.

ToolTrace – adoption of cutting  
tool traceability and usage  
behaviors for circularity
	PROJEKTLEDARE: LISA LARSSON, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Projektets mål är att utveckla 
en modulbaserad digital plattform 
för att stödja tillverkningspersonal 
i deras arbete, bidra till en bättre 
arbetsmiljö, kompetensutveckling 
och ständiga förbättringar av produk-
tionen. Den bärbara tekniken som 
ska användas består av sensorer 
integrerade i arbetskläderna, trådlöst 
anslutna till en smartphone med 
appar för datainsamling och analys. 

Dessutom används smarttelefonen 
och plattformen för att kommuni-
cera identifierade säkerhetsrisker, 
kvalitetsproblem, ekologiskt avfall 
och även för att ge förbättringsför-
slag. Plattformen kommer därmed 
att vara värd för olika digitala verktyg 
för att stödja tillverkningspersonal, 
genom riskbedömning, riskminskning, 
arbetsteknikutbildning och produk-
tionsförbättring.

Plattformen som ska utvecklas 
ska förbättra arbetsmiljön och 
säkerheten för operatörerna, minska 
sjukfrånvaron samt öka motivationen 
och engagemanget i att förbättra  
arbetsplatsen samt stödja en 
kontinuerlig utveckling av säkerhet, 
kvalitet och ekologi. 

Health, Safety and Quality in a  
Digital Platform for Manufacturing 
Staff (DiPMaS)
	PROJEKTLEDARE: MIKAEL FORSMAN, KTH

”Projektet  
syftar till att  
demokratisera  
AI. ”

”Projektets mål 
är att utveckla en 
modulbaserad  
digital plattform.”

Läs mer om de beviljade projekten inom utlysning 
15, Hållbart arbete i tillverkningsindustrin,
produktion2030.se/grattistill7nyaprojekt

projekt beviljades  

finansiering

http://produktion2030.se/grattis-till-7-nya-projekt


KUNSKAP, 
TEKNIK, 
MÖTEN 

Att ge små och medelstora företag tillgång 
till den senaste forskningen och tekniken är 
en förutsättning för att vi ska kunna skapa 
ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar 
produktion i Sverige. 

I instrumentet Små och medelstora företag 
sprider vi resultat och kunskap från våra 
projekt till just små och medelstora före-
tag genom Teknikworkshoppar, kurser och 
lättillgängligt material.

	

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

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
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SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

AUTOKAROSS 

Teknikworkshop gav insikt 
i företagets digitaliseringsmognad 

Autokaross tillverkar skåp, flak, kåpor och annan utrustning till lätta lastbilar.  
Företaget har 55 anställda och finns i Floby strax utanför Falköping med en filial  
i Södertälje.

T eknikworkshoppen bygger 
på Produktion2030-projektet 
SCARCE II där cirkulär ekono-
mi är en del. Projektet som 
helhet omfattar dock  

mycket mer än så.
– Målet är att demonstrera hur digitala 

verktyg och delning av data kan öka värdet 
för företagen i värdekedjan, berättade San-
dra Mattsson, RISE, som är projektledare.

Teknikworkshoppen leddes av Sasha 
Shahbazi, RISE. Sasha gick igenom vad 
cirkulär ekonomi innebär, varför det är 
viktigt och olika strategier för att öka  
cirkulariteten.

– För att förstå vad cirkulär ekonomi är 
måste vi först förstå vad linjär ekonomi är, 
sa Sasha och fortsatte:

– Linjär ekonomi innebär att man 
försöker sälja så mycket som möjligt till 
kunderna, produkterna kasseras efter 
användning och ska helst inte hålla för 
länge för att hela tiden skapa efterfrågan. 
Produktens värde minskar över tid.

I en cirkulär ekonomi däremot bibe-
hålls, eller förbättras, produktens värde 
över tid. Värdeskapandet frikopplas från 
resursförbrukningen och målet är att pro-
dukterna ska hålla så länge som möjligt 
och förlänga livscykeln. Företagen tjänar 
istället pengar på olika kringtjänster 
kopplade till produkten.

– Det uppskattas att det finns nya affärs-
möjligheter inom cirkulär ekonomi till 
ett värde av 1,8 miljarder EUR/år, berättade 
Sasha. Det är en ekonomi som driver mot 
långvariga produkter där produktvärdet 
behålls eller förbättras över tid. 

Varför är det då viktigt med cirkulär 
ekonomi? Det handlar om att minska re-
sursförbrukning, avfall och energiförbruk-
ning. Idag går till exempel en tredjedel av 
energin som produceras till att tillverka 

olika typer av material såsom stål, papper, 
aluminium, m.m. Med minskad material-
användning minskar alltså också behovet 
av energi. 
 
Cirkulär ekonomi är inte samma sak som 
hållbarhet även om båda handlar om hur 
vi använder resurser på ett smart sätt.  
Sasha förklarade:

– Cirkulär ekonomi är ett koncept, ett 
tankesätt, för att nå hållbarhet. Hållbarhet 
är målet.

Sedan gick Sasha igenom verktyget 
Circular Strategies Scanner som kan an-
vändas för att kartlägga aktuella initiativ 
för cirkulär ekonomi och generera idéer 
för ökad cirkularitet i tillverkningsföretag. 

Verktyget omfattar råvaror och inköp 
där det till exempel kan handla om att 
byta till förnybara eller återvunna mate-
rial, tillverkning där det kan handla om 
hur vi hanterar rester eller hur maskiner 
och utrustning kan bli mer miljövänliga 
och användning där det kan handla om att 
göra produkten mer robust för att den ska 
hålla längre eller minska materialåtgång-
en. Det handlar också om hur produkten 
kan återcirkuleras efter användning 
genom att till exempel återanvändas 
eller repareras och när det inte längre är 
möjligt hur materialet kan tas om hand 
genom återvinning. Men verktyget inne-
fattar även logistik, energi, innovation och 
hur affärsmodeller kan utvecklas genom 
tjänstefiering.

Deltagarna fick sedan med hjälp av verk-
tyget utforska vilka strategier som passar 
det egna företag och produkten vilket 
var uppskattat och flera deltagare sa att 
de kommer att arbeta vidare med efter 
workshoppen.

Teknikworkshoppen arrangerades av 
IUC Kalmar, Campus Ljungby och IDC till-
sammans med RISE och Produktion2030. 

TEKNIKWORKSHOPPAR PÅ DISTANS

Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi innebär att en produkts värde bibe-
hålls eller förbättras över tid och är viktigt för att minska 
resursförbrukning, avfall och energianvändning. I den här 
Teknikworkshoppen samlades deltagare från ett 15-tal  

företag för att lära sig mer om cirkulär ekonomi och om 
olika strategier för att öka cirkulariteten i det egna företaget.

”Vi konstaterade att vi  
behöver göra mer, och 
det kommer vi att göra 
nu.”

H åkan Andersson,  
VD, har deltagit i Teknik-
workshopparna Digitali-
seringsmognad och Digi-
talisera era värdekedjor. 

– För mig är det viktigt att förstå hur vi 
ligger till på vår digitaliseringsresa – är 
vi långt fram eller riskerar vi att hamna 
efter?, berättar Håkan. 

Han tycker att Teknikworkshopparna 
gav användbara verktyg för att bedöma 

Det här är en Teknik
workshop: Kunskap – 
Teknik – Möten
Genom våra Teknikworkshoppar 
sprids ny kunskap och teknik från våra 
forskningsprojekt till industrins små 
och medelstora företag. Här möts 
företag och forskare och kan utbyta 
idéer och erfarenheter. Konceptet är 
utvecklat och utprovat inom Produk-
tion2030:s instrument Små och med-
elstora företag och har utvärderats 
med mycket positivt resultat. Numera 
är alla Teknikworkshoppar digitala 
vilket möjliggör för fler att delta. 

Läs mer om våra Teknikwork shoppar: 
produktion2030.se/ 
teknikworkshopparochkurser

företagets position: 
– Vi konstaterade att vi behöver göra 

mer, och det kommer vi att göra nu.
Som ett nästa steg kommer Autokaross 

att ingå i Digiresan 2.0, ett projekt som 
stöttar tillverkande företag i Västra Göta-
landsregionen och Halland att tillämpa 
möjligheterna med digitalisering.

 
Håkan uppskattar att Teknikworkshop-
parna är tillräckligt långa för att hinna få 
en bra bild av ämnet men inte så långa att 
hela arbetsdagen tas i anspråk. Det han 
vill se mer av är fler deltagande företag.

– Vi vill ju ta del av andra företags  

erfarenheter och idéer, och på samma 
gång dela med oss av våra, säger Håkan.

Håkan menar att de allra flesta företag 
har strategier för vad de vill med före-
taget och digitalisering och hållbarhet 
står högt upp på nästan alla agendor 
 
Hans råd är solklart:

– Ta hjälp! Häng på till exempel Tek-
nikworkshoppar inom de områden som 
är intressanta för dig och ditt företag. 

http://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser
http://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser
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Här hittar du tidigare genomförda Teknikworkshoppar, 
kurser och seminarier sedan 2021 och framåt. 

2022
Digital Teknikworkshop 
Cirkulär ekonomi 
7 december 2022

Digital Teknikworkshop 
AI-baserad bildanalys för kvali-
tetskontroll i tillverkande industri
18 oktober 2022

Digital Teknikworkshop 
Digitaliseringsmognad 
27 september 2022

Digital Teknikworkshop 
Produktionsinnovation 2.0 –  
process och arbetssätt 
23 september 2022

Digital Teknikworkshop 
Skapa säkra hållbara  
arbetsplatser när människa och 
robot samarbetar
13 september 2022

Digital Teknikworkshop 
Digitalisera era värdekedjor 
1 september 2022

Digital Teknikworkshop 
Information- och kunskapsdelning 
17 maj 2022

Digital Teknikworkshop 
AI-baserad bildanalys för kvali-
tetskontroll i tillverkande industri
12 maj 2022

Digital Teknikworkshop 
Digitaliseringsmognad 
5 maj 2022

Digital Teknikworkshop 
Digitalisera era värdekedjor
27 april 2022

Digital Teknikworkshop 
Karakuri IoT 
5 april 2022

Digital Teknikworkshop 
Automatisering av materialflöden, 
logistik och montering/paketering
29 mars 2022

Digital Teknikworkshop 
Säkra arbetsplatser vid samarbete 
mellan människa och robot 
22 mars 2022

Digital Teknikworkshop 
Cirkulär ekonomi
2 mars 2022

 
2021
Digital Teknikworkshop  
Automatisering av materialflöden, 
logistik och montering/paketering
1 decemer 2021

Digital Teknikworkshop 
Projekt SMASh: Smart  
Maintenance
30 november 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt SCARCE II:  
Cirkulär ekonomi
18 november 2021

Digital Teknikworkshop  
Produktionsinnovation
16 november 2021

Digital Teknikworkshop 
Projekt SCARCE II: Cirkulär  
ekonomi
13 oktober 2021

Digital Teknikworkshop
Hur ditt företag får bättre  
effektivitet genom tydlighet i  
nyckeltalssystemen
9 november 2021

Digital Teknikworkshop 
Projekt Karakuri IoT
21 oktober 2021

Digital Teknikworkshop  
Automatisering av materialflöden, 
logistik och montering/paketering
13 oktober 2021

Digital Teknikworkshop 
Projekt SCARCE II: Cirkulär  
ekonomi
13 oktober 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt ATIT: Tjänstefiering
6 oktober 2021

Digital Teknikworkshop 
Automationsstrategier,  
kollaborativa applikationer med 
robot – Projekt DYNAMITE, 
SIILab
28 september 2021

Digital Teknikworkshop 
Automationsanlys för flexibel  
kortserieproduktion  
– Projekt LoHi Swedprod
7 september 2021

Digital Teknikworkshop 
Additiv tillverkning i Metall  
– Projekt Optipam
2 september 2021

Digital Teknikworkshop 
Projekt Karakuri IoT
3 juni 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Produktionsinnovation
27 maj 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Cirkulär ekonomi
25 maj 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt AKTA
18 maj 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt SuRE BPMS
4 maj 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Karakuri IoT
29 april 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Digi-load
27 april 2021 

Digital Teknikworkshop
Projekt DYNAMITE
20 april 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt LoHiSwedProd
15 april 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt SMASh
30 mars 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Produktionsinnovation
Digital Teknikworkshop
23 mars 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Cirkulär ekonomi  
(SCARCE II)
18 mars 2021

Digital Teknikworkshop
Projekt Karakuri IoT
2 mars 2021

Industriell workshop
Automation inom Återtillverkning
Teknikworkshop
27 januari 2021 

Genomförda  
Teknikworkshoppar

Läs mer om  
genomförda workshops  
på produktion2030.se/ 
teknikworkshoppar-  

och-kurser

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

Cirkulär ekonomi
Vill du lära dig mer om vad hållbarhet 
och cirkulär ekonomi innebär och hur 
ditt företag kan starta resan mot mer 
cirkulära affärsmodeller och produkter 
och därmed bidra till en mer miljömäs-
sigt hållbar produktion? Välkommen på 
Teknikworkshop!
TEKNIKWORKSHOPPEN GENOMFÖRS 
DIGITALT
När: Torsdag 2 februari, kl. 09–12, 2023
Var: Anslut via zoomlänk, skickas före 
workshopen
Anmälan: Senast 31 januari 2023

2/2

Kalendarium 2023 
Kalendariet för vårens 

Teknikworkshoppar hittar du på: 
produktion2030.se/ 
teknikworkshoppar-  

och-kurser 10 snabba 
om Teknik 
workshopparna

Gör forskningsresultat 
tillgängliga för Små och 
medelstora företag

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

Representerar ett stort 
urval av deltagande små och 
medelstora företag

Innebär kunskapsöver 
föring i verkligheten, ofta 
både praktiskt och teoretiskt

Lyfter vikten av regional 
kännedom om små och  
medelstora företag

Ger möjlighet att bygga 
nätverk med likasinnade 
företag runt om i landet

Leder till att företagen ”gör 
egen verkstad”

Visar att ”rätt” valt forsk-
ningsområde skapar engage-
mang och affärsutveckling

Visar på vikten av  
uppföljning med möjlighet  
till projektmedverkan

https://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser/#tidigareevent
https://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser/#tidigareevent
https://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser/#tidigareevent
http://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser
http://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser
http://produktion2030.se/teknikworkshoppar-och-kurser


PÅ SPANING 
EFTER 
FRAMTIDEN 
För att skapa ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar produktion i Sverige 
behöver vi ta hjälp av världen. De kom-
plexa utmaningar vi står inför är i allra 
högsta grad globala och för att lösa dem 
måste vi samverka även internationellt. 

I instrumentet Analys och internationa-
lisering bedriver vi omvärldsbevakning 
för att säkerställa att vi gör rätt saker, 
vi bygger nätverk och förståelse för hur 
Produktion2030 kan stärka och komplet-
tera liknande initiativ runt om i världen. 

	

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

ANALYS & INTERNATIONALISERING

31P2030 #2.2230 P2030 #2.22
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Ectraction

Processing

Design

Processing

Manufacturing & Assembly

Distribution Usa
ge

Repair and re-use

Collection

Re-cycling

Waste
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S tudieresan inleddes med ett besök på Luleå 
tekniska universitet där en av universitetets 
framtidssatsningar – ”creaternity” – presen-
terades. Glöm slit och släng – i framtiden 
är det lappa och laga, med hjälp av digital 

teknik, som gäller. Produkterna måste hålla längre. Vi 
måste också återvinna, uppgradera och återanvända 
istället för att köpa nytt. Och då gäller det att tänka till 
redan när produkten tas fram. 

Creaternity handlar om att nyttja digitaliseringens 
möjligheter för att nå en cirkulär materialanvändning. 
Med digitaliseringen som grund ska ett cirkulärt använ-
dande av material samt ett effektivt energianvändande 
uppnås, för att skapa ett koldioxid- och resursneutralt 
samhälle.

Här samlas forskare från flera olika ämnen för att 
bygga upp kunskap och kompetens med ett helhets-
perspektiv på de hållbarhetsutmaningar som indu-
strin, och samhället i stort, står inför. Satsningen jobbar 
också nära de företag som finns i regionen för att ut-
veckla de nya metoder och affärsmodeller som krävs  
för omställningen till en cirkulär ekonomi. 

 STUDIERESA I NORRA SVERIGE 

Kompetensfrågan 
central för satsningar 
i norra Sverige

Det händer spännande saker i norra Sverige. Den  
gröna industriella revolutionen skapar stor efterfrågan  
på ny kompetens. Här får du ta del av nedslag från  
när Produktion2030:s programkontor besökte Luleå. 
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POLARBRÖD

Branden blev en nystart

H2 GREEN STEEL

Boden inspireras 
av Silicon Valley

I Augusti 2020 bröt en stor brand ut i familjeföretaget 
Polarbröds bageri i Älvsbyn. Redan samma kväll som 
branden bröt ut, beslutade Polarbröds koncern- 
VD och huvudägare Karin Bodin att bageriet skulle 
byggas upp igen. I januari 2022 var produktionen 

i full gång i det nybyggda, och högt automatiserade, 
bageriet. 

Produktionschef Daniel Wikström gav programkon-
toret en rundtur och berättade hur processen idag är 
i princip helt automatiserad; från deg till färdig och 
nedfrusen brödkaka. Digitaliseringsresan har ställt krav 
på ny kompetens bland medarbetarna. Nu pågår nästa 
etapp av bageriet i Älvsbyn, en byggnad som ska rymma 
en ny toppmodern bagerilinje. När företaget nu tar näs-
ta steg i digitaliseringen är det såklart också viktigt att 
fundera över vilka kompetenser som kommer att behö-
vas framöver. 

Polarbröd arbetar aktivt med hållbarhet och under-
söker till exempel hur plastpåsen som bröden förpackas 
i kan bytas ut mot ett mer hållbart alternativ. Man har 
också investerat i egen vindkraft som idag producerar 
mer energi än vad verksamheten gör av med. 

IdaLinn Näzelius, hållbarhetschef på H2 Green 
Steel i Boden, berättade om det gröna stålet, en av 
de största satsningarna någonsin i Norrbotten. Ida-
Linn var företagets första anställda på plats i Boden 
och rekryterades från SSAB där hon tidigare var 

forskningsledare.
H2 Green Steel vill vara ett Tesla för stålindustrin. Här 

ska miljontals ton fossilfritt stål produceras med start 
2025. Redan finns ordrar med ett värde på flera miljo-
ner. Ida-Linn är den som ska se till att det gröna stålver-
ket kommer upp så snabbt och hållbart som möjligt. 
Hon berättar att hon inför bygget har varit med och 
flyttat både fridlysta växter och groddjur från området 
där stålverket nu byggs.

– Det vi gör här blir ett grönt skyltfönster för Sverige 
mot världen, säger Ida-Linn i Sveriges Radios serie ”Det 
nya Norrland”. Hon menar att etableringen av det grö-
na stålverket i Boden kan bli ett exempel som resten 
av världen kan ta efter för att vi ska kunna nå klimat-
målen. 

Hållbarhet för H2 Green Steel handlar också om so-
cial hållbarhet och Ida-Linn arbetar nära kommunen 
och informerar kontinuerligt de boende i Boden om 
utvecklingen. 

En annan viktig uppgift för Ida-Linn är att locka per-
soner med rätt kompetens till Boden. H2 Green Steel 
räknar med att skapa över 1500 direkta arbetstillfällen. 
Men det är inte bara ingenjörer och datatekniker som 
behövs. För att kompetensen ska komma till Boden för 
att stanna måste även välfärdsfunktioner som förskola, 
skola och vård byggas ut. Norra Norrland behöver alltså 
också attrahera lärare, förskolepedagoger och vårdper-
sonal. H2 Green Steel inspireras mycket av hur det ser 
ut i Silicon Valley för att locka kompetensen till norr. 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Nu är det high tech 
att lappa och laga

Anna Öhrwall, 
professor produk-
tionsinnovation, 
Luleå Tekniska 
Universitet.

Daniel Wikström, 
Polarbröd, visade runt 
i det automatiserade 
bageriet. Från vänster:
Hanna Widell,
Birgitta Öjmertz,
Daniel Wikström,
Lena Killander och
Margareta Groth från 
programkontoret.

Ida-Linn Näzelius, 
hållbarhetschef på 

H2 Green Steel.

Additional 
resources  
(non-renewable 
and renewable) Toxic or infectious 

waste to treatment 
or final storage



Internationell samverkan
Produktion2030 har genomfört studie- och kontaktresor, omvärlds analys 
och undersökt möjligheter för samverkan inom produktions forskning. Här 
visas en ögonblicksbild av de strategiska innovations programmens globala 
kontaktnät – som hela tiden breddas och utvecklas. 
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Internationalisering
Produktion2030:s internationalise-
ringsarbete genomförs av program-
ledning, programkontor, styrgrupp, 
forsknings- och innovationsråd, 
expertgrupper och konsulter.
•  Deltagande i Factories of the  

Future Partnership Board 
(EU-kommissionens samverkans-
grupp 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 Initia-
tive; “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 

• Alpbach Forum, Österrike, 2022

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)
2017 – Indien
2019 – Tyskland (Stuttgart)
2019 – USA (Silicon Valley)  
2021 – Island
2022 – Israel
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)
För att ladda ned material  
besök produktion2030.se

Make in 
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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

Manufacturing  
Forum
Presentationer och medverkan  
från Produktion2030 vid World  
Manufacturing Forum: 
1) Monterrey, Mexiko 2017 
2) Como, Italien 2018
3) World Manufacturing Forum,  
 Milano, Italien 2022
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Vad händer just nu  
inom hållbar produktion? 
Representanter från Produktion2030:s  
programkontor delar sina spaningar. 
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År 2045 är svensk 
industri klimatpositiv
TERO STJERNSTOFT, VINNOVA:
Vinnovas område för Hållbar industri startades 2021 och efter det 
har vi lanserat flera helt nya satsningar. Några exempel är Nod för 
hållbar produktion i Södertälje Science Park, SuPr, och utlysning 
inom Resilient produktion för en hållbar industri för systemdemon-
stratorer. Nu börjar första leveranserna av dessa satsningar komma 
in och det är superspännande.

En viktig uppgift för hösten är att operationalisera områdets stra-
tegi. Vi har en tydlig vision att år 2045 har svensk industri ställt om 
till en klimatpositiv industri för en hållbar värld. Utmaningen är att 
skapa vägen till denna vision tillsammans med industrin och forsk-
ningsaktörerna. Det kräver arbete på många olika fronter samtidigt, 
alltifrån kompetensutveckling till energiomställning.

Tero tipsar om ett Produktion2030projekt
Utöver projekt som har kommit in via öppna 
utlysningar har Produktion2030 även många 
strategiska projekt och instrument. Jag vill hylla 
Produktion2030:s Teknikworkshoppar som kla-
rade att ställa om under pandemin till ett digitalt 
format och därmed utöka volym av kursdeltagare 
när det behövdes som mest.

Projektstöd  
lyfter nätverkande  
och kunskapsutbyte
MARTIN FRIIS, NATIONELL KOORDINATOR:
Just nu har jag introduktionssamtal med projektledarna och deltar 
i kickoff-möten för de nya projekten från utlysning 15: Människan i 
centrum – Hållbart arbete i tillverkningsindustrin, som en del i det 
projektstöd Produktion2030 erbjuder. Här visar vi på det enskilda 
projektets roll i det större innovationssystemet, sprider best practi-
ces rörande projektdrift och peppar projektledarna att ta tillfället 
i akt och inte bara driva utvecklingsspåret med fokus på tekniska 
lösningar, utan också använda projektet som en neutral, förkom-
mersiell plattform för nätverkande och kunskapsutbyte. 

Jag ser också fram emot att sätta mig in i och prata med de nya 
projekten från utlysning 16, Cirkularitet i industriell produktion. 
Det ska bli spännande och se vad projekten handlar om och hur de 
kommer drivas framöver. Utöver det, ser jag också framemot det 
strukturerade arbetet med digitalisering av värdekedjor och kart-
läggning av digitaliseringsmognad som vi bedriver inom projektet 
Digitala Stambanan Produktion.

Martin tipsar om ett  
Produktion2030projekt
Jag tycker det är spännande att se hur 
projekt med liknande fokus bygger på 
varandra och skapar en djupare och bredare 
kunskapsbas som sprids och ligger till grund 
för innovation och nya investeringar. Det 
syns tydligt t ex inom områden som additiv 
tillverkning, smart underhåll och smart auto-
mation. Häromdagen pratade jag med Luis 
Ribeiro på Linköpings Universitet som driver 
projektet FLAP, Sustainable and Flexible 
Automation of Seasonal Production through 
Dynamic Resource Management. Knappt 
halvvägs in i projektet har en projektdeltaga-
re dubblat sin investering i automationscel-
ler baserat på tidiga men lovande resultat i 
projektet. Gemensamma projektmöten hos 
andra projektdeltagare har resulterat i nya 
potentiella tillämpningar.

Teknikwork 
shopparna har 
potential att växlas upp
BIRGITTA ÖJMERTZ, ANSVARIG FÖR INSTRUMENT 
SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG:
Inom instrumentet Små och medelstora företag har vi under hösten genom-
fört en rad Teknikworkshoppar. Vi håller också på att planera för ytterligare 
intressanta teman att erbjuda som Teknikworkshoppar framöver. Vi hoppas 
många företag passar på att ta del av den kunskap som förmedlas och att 
nätverka, både med andra företag som deltar och forskarna. 

Jag ser fram emot att se hur vi kan utveckla innehållet i Teknikworkshop-
parna så att de kan bidra mer uttalat till klimat- och hållbarhetsomställning.  
Vi tittar nu på hur Produktion2030 och det nyligen uppstartade Omställ-
ningslyftet kan samverka för att göra detta. Jag ser att det koncept vi 
utvecklat inom Produktion2030 har potential att växlas upp för att få ut 
kunskap inom fler områden brett över Sverige på ett systematiskt sätt.  
Både sådant som är inom Produktion2030s områden och att inspirera  
till att andra använder konceptet inom kompletterande områden.

Birgitta tipsar om ett Produktion2030projekt
Jag vill lyfta bredden av projekt – där de olika 
projekten verkligen visat sig intressanta för en stor 
mängd små och medelstora företag som medverkar 
i Teknikworkshopparna.

Produktion fort 
sätter växa i Sverige
CECILIA WARROL, PROGRAMCHEF:
Produktion fortsätter växa i Sverige, nya batterifabriker och 
under pandemin har många investeringar i nya och befintliga 
tillverkningsföretag gjorts. Sverige är ett mycket bra land att 
utveckla och producera i, men kompetensbristen växer. Det tar 
ju minst 3–5 år att få fram en ingenjör, vi måste satsa mycket 
mer på fortbildning – och det gör vi med Ingenjör4.0!

Jag ser framemot att lyfta fram våra Teknikworkshoppar och 
insatserna inom Utbildning till fler användare. Efter pandemin 
längtar många av oss efter att träffas, programkontorets grupp 
på sju personer åkte tillsammans till Luleå och Boden för 
planering och spännande studiebesök. Vi besökte bland annat 
Polarbröd och deras helt nya fabrik!

Cecilia tipsar om ett  
Produktion2030projekt
Ett konkret område där Produktion2030 har 
gjort stora bidrag är Smart Maintenance, eller 
förebyggande underhåll med hjälp av AI. Tack 
vare projekt som SIMON och Smash har nya 
tekniker för betydligt bättre underhåll utveck-
lats. Inom industrin har cirkularitet blivit allt 
viktigare. Flera projekt fokuserar på att öka 
tillverkningsföretagens förmåga att cirkulera 
betydligt mer material och komponenter.  
Läs mer om projekt som ARR (Automation in 
Repair and Remanufacturing) eller ”A digital 
twin to support sustainable and available 
production as a service”.

Många satsningar 
inom hållbar industri
LENA KILLANDER, VINNOVA:
Just nu är det full fart på Vinnova med väldigt många parallella 
satsningar inom alla områden. Inom vår avdelning hållbar indu-
stri, arbetar vi med ett antal satsningar, utlysningar och reger-
ingsuppdrag. Vi jobbar även tematisk kring resurseffektiva och 
resilienta värdekedjor, klimatneutral och cirkulär produktion 
och en socialt hållbar industri. Vi gör analyser av resultat för 
att utforma nya satsningar. Vi försöker att ha både ett regionalt 
och internationellt perspektiv med en hel del Europa.

Något att se fram emot är arbetet med cirkularitet i industri-
ell produktion, att gå från förstudier och vidare till forsknings-
projekt. Jag ser även fram emot möten med Produktion2030 
och tänka kring hur vi ska säkerställa att allt fint arbete som 
gjorts tas väl om hand i relevanta situationer. 

Lena tipsar om ett  
Produktion2030projekt
Jag vill lyfta fram Produktion2030- 
projektet LOVIS som arbetar med 
logistik.



SAVE THE DATE! 
3 May 2023 – mark your calendar
Produktion2030 
10-year anniversary Conference
Göteborg 

For more information:
produktion2030.se/ 
10-year-anniversary-conference 

https://produktion2030.se/10-year-anniversary-conference/
https://produktion2030.se/10-year-anniversary-conference/


MEDVERkande aktörer

 
Företag

Alfa Laval Lund AB 
AstraZeneca  
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 Industri
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 
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  
Engineering 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
Dagab
DentRISE ly  
Digital Metal  
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Diggiwood
Dometic Group 
Drivex  
E-maintenance Sweden 
EBP
Ekbacken Studios AB  
EDR & Medeso  
EFD Induction  
Elejo El- och Energiteknik  
Elektrokoppar  
Emballator  
Envac Scandinavia  
EOS OY  
EpiFaTech
Epiroc
EQpack  
Erasteel kloster 
Ericsson  
ESAB  
Eskilstuna ElektronikPartner
ESSVE  
Etteplan Sweden AB 
ETP Transmission  
Eurostep  
Examec Group  
ExTe Fabriks  
Falk Metall AB 
Federal-Mogul Göteborg 
Flexlink  
Flexprop  
Floby Durk Aktiebolag
Forsmarks Kraftgrupp AB 
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 
Havre Dals AB 
Hexagon  
HiS  
Hitachi-ABB 

HiTest  
Hjort Conveyor  
Holms Industri  
Husqvarna  
Häfla Bruks
Höganäs 
IAC Sverige  
IF METALL  
IFM Electronic AB  
IFS  
Imagimob  
Industrial Development Center 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 
Löfbergs 
Magcomp  
Magicfirm
Magnentus AB
MainlyAI 
Marcus Komponenter 
Maskinteknik i Oskarshamn
Mastec Components
 Maxion

  
Megalans Remanufacturing 
Melker of Sysslebäck 
Mellerud Plast 
Meridion 
Metallprodukter i Edsbyn
Metso 
MIBA Industriteknik  
Microsoft  
MinProc  
MittX Aluminumproffset 
MMA  
Mobilaris  
Modulsystem  
Moelven Dalaträ  
Moelven Valåsen  
Monitor Enterprise Resource 
Planning System 
MSC Software AB 
MTC Ltd 
MTC Powder Solutions AB 
MVV Information Technology 
Mycronic  
MÄLARPLAST  
Nederman Holding  
NewSoTech  
Nexans Sweden AB 
Nikon Metrology 
Nolato Plastteknik 
Norrhults Stålgjuteri 
Norrskog Wood Products 
Northcone   
Nya Skara Modell och Prototyp 
Ocean Tech Hub LDA
Odette 
OKG 
OnTop Measurement 
OpiFlex  
Optiware   
Optronic  
Oriflame
Orkla 
Ovako AB 
P9 Project AB 
Pallco  
Parker Hannifin Manufacturing 
Sweden  
PE Geometry  
Penny 
Permanova laser Systems
Pharem Biotech

41P2030 #2.22



Polarbröd AB  
Preem  
Prodma  
Prodtek Lund  
QBIM  
Qlean Scandinavia  
Quant services
Quintus Technologies AB 
Randek  
RD&T Technolgy 
Refind Technologies  
Rema Sawco 
Rena Technologies GmbH
RFR Solutions
Ringhals AB  
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
Skärteknikcentrum Sverige AB 
Slitskyddsteknik AB 
SLM Solutions GmbH 
Smålands Stålgjuteri  
SNA Europe  
SOBI  
Solme  
Spendrups 
Spotscale   
SSAB Emea 
Stena Recycling
Stiftelsen Träcentrum Nässjö
Storbildsfabriken 
SUMITOMO ELECTRIC 
Hartmetall GmbH
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
2D fab AB
3ButtonGroup 
Termisk Systemteknik 
Tetra Pak  
Tetrafix  
Thermotech
The Sweden Food Arena
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  
Vesta SI 
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   
Xylem Water Solutions 
Yaskawa nordic  
Yolean  
ÅF  
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 
Åkers Sweden  
ÅS Industry  
Öresundsbron  
Österby Gjuteri 
Artex AB
Stenvalls Trä AB
Rema Sawco
P.A.M.P Nordic Systems AB
Quintus Technologies AB
Volvo Group Trucks Operations
Volvo Lastvagnar AB
Chalmers IndustriteknikIIIEE
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Electrolux
Husqvarna
Nudie jeans
Cake bikes
Tarkett
Moccamaster Nordic
Graphmatech
Provexa
NorthVolt
Novoplast
IAC Group
Wiretronic
FCC
Volvo GTO
Swegon Operations
H&D Wireless
SAAB AB
ESI
Husmuttern
MITC
Volvo Construction Equipment
Hitachi Energy Sweden
Westermo Network  
Technologies
Westinghouse Electrics
Leine & Linde
MIUN

Toyota Material Handling
ESAB
Ellagro
Skyllbergs
Winteria
Maskinarbeten
Uddcomb
Fredrika Bremergymnasiet
Accu Svenka AB
Lonbond Sweden AB
Leax AB
Minec Produktion
Bröderna Carlsson
Gnosjö Automatsvarvning
Wergonic
SKF Mekan  
 

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
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Välskrivna affärsjuridiska avtal minskar riskerna i en avtalsrelation. 
Standardavtal är ett viktigt verktyg i detta.
 Nu finns en rykande färsk nyutgåva av Orgalims standardavtal för 
internationella produktleveranser, S 2022.
 Abonnera på Teknikföretagens Standardavtal Premium för att hålla dig 
uppdaterad.
Läs mer om standardavtal på teknikforetagen.se          
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