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ÅTERSTÄLLNING
Hållbar produktion i Sverige
efter COVID-19

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 utbildningsaktörer, företag och omvärlden. Det är vårt innovationssystem.
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+ Will there be a great reset or will we simply go
back to business as usual? Francisco Betti, World
Economic Forum, gave us his view.
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för industrins ingenjörer
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+ Under sommaren och hösten har korttids
permitterade ingenjörer inom industrin kunnat
ta del av en pilotomgång av utbildningssatsningen
Ingenjör 4.0.
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senaste nytt
Återställning är temat för det tredje numret av det
strategiska innovationsprogrammet Produktion2030:s
återkommande magasin.

REDAKTIONEN
CECILIA WARROL
Programchef
cecilia.warrol@teknikforetagen.se
+46 8 782 08 28

TEMA ÅTERSTÄLLNING

JOHAN STAHRE
Vice programchef
johan.stahre@chalmers.se
+46 31 772 12 88

Hållbarhet och
resiliens i en tid av
klimathot och virus
Välkommen till Produktion2030:s tredje
magasin! Vi är stolta över att presentera
delar av allt spännande som händer i det
strategiska innovationsprogrammet,
speciellt i en tid när många har det mycket
svårt och lever i ovisshet.
För ett år sedan fick COVID-19 världen att
stanna strax efter att världens ekonomiska
och politiska ledare samlats i Davos. I år
genomfördes World Economic Forums konferens i stället via Zoom. Den intresserade
kunde höra Ursula von der Leyen, Xi Jinping
och andra prata om återställning och
resiliens.
Efter att pandemin bromsats kommer
anpassningen till det nya ”normala”. Vi kan
inte bara starta om där vi stoppade för ett år
sedan. Klimathot och en förändrad världsmarknad, skapad av pandemin, kräver en
återställning av industrin och samhället.
En ung generation, med Greta Thunberg i
frontlinjen, kräver besked. Återställningen
måste ta oss tillbaka till ett resilient och
hållbart läge.
Därför fokuserade vi på Återställning när
Produktion2030:s konferens 2020 genomfördes den 10:e november. Konferensen öppnades av Francisco Betti, ansvarig för industriell produktion inom World Economic
Forum, han beskrev tydligt behovet av ”The
Great Reset”. På konferensen diskuterades
hot och möjligheter för individen, industrin
och samhället.
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Utmanande projekt för
hållbar konkurrenskraft

MARTIN FRIIS
Nationell koordinator
martin.friis@teknikforetagen.se
+46 730-72 35 00

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

ingenjörer? Visste ni att Produktion2030
genomför hundratalet Teknikworkshoppar
för att ge små och medelstora företag tillgång till ny kunskap om teknik och produktionslösningar i samarbete med industriella
utvecklingscentra runt om i landet?
När du läst magasinet så hittar du många
nya rapporter på produktion2030.se. Det
kan handla om AI i tillverkningsindustrin,
om cirkulär produktion eller om framtidens
digitala plattform för industrin, den Digitala
Stambanan.
Efter en mörk vinter tittar vårsolen faktiskt fram ibland. Vi hoppas att du, efter
ett mycket svårt år, nu kan börja skönja en
ljusare framtid och att nya möjligheter öppnar sig. Vi som jobbar med Produktion2030
fortsätter arbetet med att skapa samarbeten
och hållbar konkurrenskraft.

Adress: Produktion2030, Teknikföretagen,
Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm.
Formgivning: Irons Design.
Textproduktion: Kristina Närman.
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 6-7: Erik Thor.

BESÖK OSS

 Nu finansierar Produktion2030 utma-

nande forsknings- och innovationsprojekt som
skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige. Produktion2030 utgår
från sex långsiktiga utmaningar för tillverkningsindustrin; resurseffektiv produktion, flexibel produktion, virtuell produktionsutveckling,
människan i produktionssystemet, cirkulära
produktionssystem och underhåll samt integrerad produkt- och produktionsutveckling.
Arbetar du med forskning och innovation

inom tillverkningsindustrin på högskola,
universitet eller på ett forskningsinstitut? Drivs
du av utmaningar inom produktionsområdet
och vill samarbeta med andra företag och
organisationer? Nu finns möjlighet att ansöka
om finansiering för utmanande forsknings- och
innovationsprojekt som fokuserar på Produktion2030:s industriella utmaningsområden.
Högskolor, universitet och forskningsinstitut
kan ansöka, i samarbete med företag. Det går att
söka max 6 miljoner kronor för max tre år.

Öppningsdatum: 11 december 2020
Sista ansökningsdag: 04 mars 2021 kl 14:00
Projektstart senast: 29 april 2021
Projektavslut senast: 26 april 2024
Beslutsdatum: 08 april 2021

Ansök och läs mer: vinnova.se

WWW

Webb
Produktion2030.se

Linkedin
groups/7419041

Håll er friska, så att vi snart kan träffas igen.
JOHAN STAHRE
Vice programchef Produktion2030

Twitter
@Produktion2030

DIGITALA STAMBANAN

I KORTHET
Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara
ett konkurrenskraftigt 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.
JULIA SJÖBERG

Återställning är även temat för magasinet.
Du kan läsa om konferensen och hur Produktion2030 hjälper industrin att bygga
resiliens inför framtida utmaningar. Vad gör
Produktion2030 för industrins omställning
till hållbarhet? Hur skapas möjligheter till
livslångt lärande om industriell digitalisering och Industri 4.0 för yrkesverksamma

UTLYSNING 13:

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

P2030 #1.21

En möjliggörare
för framtidens
värdeskapande
 Framtidens värdeskapande grundar sig
på data och information. Om Sveriges industrier
ska överleva och kunna konkurrera med resten
av världen behöver vi en digital stambana.
Projektet Digitala Stambanan utforskar och
bygger kunskap om digitalt värdeskapande i
värdekedjor. Målet är att belysa möjligheter och
hinder med digitalisering.
Läs mer på produktion2030.se
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HANDBOK
NY RAPPORT

Artificiell intelligens
inom tillverkningsindustrin
 Att artificiell intelligens, AI, kommer att få
avgörande betydelse för tillverkningsindustrins
utveckling är helt klart. Nu finns en ny rapport
som analyserat projekt finansierade inom
Produktion2030 med fokus på AI.
Läs hela rapporten på produktion2030.se

Konkreta tips för mer
cirkulära produkter
och tjänster
 Inom Produktion2030-projektet Circularis
har en handbok med konkreta tips för företag
som vill bli mer cirkulära tagits fram. Handboken
innehåller en steg-för-steg-guide som stödjer val
av åtgärder för att göra produkter och tjänster
mer cirkulära.
Ladda ned handboken på produktion2030.se
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ÅTERSTÄLLNING
Hållbar produktion i Sverige efter COVID-19

I november 2020 var det dags för Produktion2030:s tredje konferens. Den här gången
var konferensen helt digital och fokuserade på hur vi återställer industrin och skapar
hållbar produktion i Sverige efter COVID-19. Det blev en eftermiddag full av dialog,
diskussion och vilja till fortsatt samverkan och samarbete.
Över 250 deltagare var anmälda till konferensen
som inleddes av programchef Cecilia Warrol och vice
programchef Johan Stahre.
– Det står klart att vi inte kan fortsätta som vanligt
efter COVID-19 krisen, vi behöver en återställning.
Här har vi chans att stanna upp en stund och tillsammans reflektera över utmaningar och möjligheter,
sa Cecilia.
Francisco Betti, Head of Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production, World Economic Forum, gav sin syn på de globala utmaningarna
och berättade om initiativet
The Great Reset. Läs mer i intervjun med Francisco Betti
på sid 18.
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Återställning diskuterades också ur tre perspektiv:
individens, företagens och det globala perspektivet
med fokus på hållbarhet och konkurrenskraft.
Konferensen summerades tillsammans med Göran
Marklund, vice generaldirektör Vinnova. som gav
Vinnovas syn på The Great Reset och menade att det
speglar den analys som andra parter gjort av läget.
Samtidigt poängterade han att det är för tidigt att säga
något om ”efter pandemin”, vi kan mycket väl behöva
göra en återställning under pandemin.
I det här numret av Produktion2030:s magasin delar
vi med oss av höjdpunkter från konferensen och
fördjupar några av områdena.

P2030 #1.21

Individens
perspektiv

företagens
perspektiv

globalt
perspektiv

Individens perspektiv handlade
om hur ny teknik skapar nya möjligheter och kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Samtidigt ställer ny teknik också
nya krav på kompetens, något som
utbildningssatsningen Ingenjör 4.0
tar fasta på.
Läs mer på sid 8–9

Företagens perspektiv lyfte fram
vikten av att sprida kunskap och ny
teknik från forskning till företag,
framför allt små och medelstora
företag. Här visades på möjligheterna
med de Teknikworkshoppar som
arrangeras inom Produktion2030
och även de testbäddsprojekt som
programmet finansierat.
Läs mer på sid 12–13

Det globala perspektivet med fokus
på hållbarhet och konkurrenskraft
visade en analys av de forskningsprojekt som beviljats inom Produktion2030 kopplat till FN:s globala
hållbarhetsmål. Här delade också tre
företag med sig av olika sätt att arbeta med hållbarhet.
Läs mer på sid 14–15

P2030 #1.21
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Individens perspektiv

I

ngenjör 4.0 är en unik satsning där 13 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. Under 2020 genomfördes en pilotomgång där
sju företag fick testa åtta av kursmodulerna.
– Pilotomgången gav företag chans att kompetensutvecklas under den tid då många inom industrin var korttidspermitterade, säger Bengt-Göran
Rosén professor vid Högskolan i Halmstad och
ansvarig för Ingenjör 4.0.

Lyckad pilotomgång
av Ingenjör 4.0
Tillgång till rätt kompetens är en viktig faktor
för att skapa en hållbar industri i Sverige efter
COVID-19. Under sommaren och hösten har
korttidspermitterade ingenjörer inom industrin
kunnat ta del av en pilotomgång av utbildningssatsningen Ingenjör 4.0.

Ingenjör 4.0 riktar sig till anställda inom industrin
med ingenjörsbakgrund och gör det möjligt för
industrins ingenjörer* att ta del av kompetens
utveckling på högskolenivå parallellt med
ordinarie arbete. Pilotmodulerna har nu vidare
utvecklats och förfinats och ytterligare sju moduler
har tagits fram. I nuläget finns alltså femton kurs
moduler inom områden som är centrala för den pågående digitaliseringen av tillverkningsindustrin.
– En modul kommer nu att vara fem veckor istället för två. Två veckor per modul fungerade bra när
många var korttidspermitterade men nu när verksamheterna är igång igen behövs mer tid, berättar
Bengt-Göran.
Totalt kan Ingenjör 4.0 innehålla upp till 64
moduler inom 16 utbildningsområden kopplade
till Industri 4.0.
Ingenjör 4.0 var tidigare en del av utvecklingen
av civilingenjörsutbildningarna men har nu blivit
ett separat projekt som pågår fram till 2022.
– Under den tiden ska vi fortsätta utveckla
modulutbudet. Vi ska också bygga en organisation
där akademi, företag, fackförbund och Produktion2030 kan skapa win-win samverkan för att stötta kompetensökningar med hjälp av akademins
forskningsresultat, säger Bengt-Göran.
Ingenjör 4.0 utvecklas och finansieras inom
Produktion2030 och koordineras av Högskolan i
Halmstad. Kursmodulerna tas fram av Svenska
Produktionsakademiens 13 högskolor och universitet och över 50 professorer och lärare i samverkan.
– Digitalt lärande är enda framkomliga vägen för
att nå många effektivt. Ingenjör 4.0 ger oss en unik
möjlighet att plocka fram det bästa eftersom så
många lärosäten är med, avslutar Bengt-Göran.
*Högskole- och civilingenjörer eller motsvarande.

Ingenjör 4.0 nås i nuläget via lärportalen kompetens.nu.
Håll också utkik på produktion2030.se där vi löpande
publicerar nyheter.

FOTO ANDREAS SVENSSON, STUDIO HALMSTAD
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”Vi fick kontakt med
många forskare och
tillgång till pågående
forskningsresultat”
 ABHINANDAN CHINEY

LEAD SCIENTIST SANDVIK (INDIEN)

– Många kurser behandlar relevanta ämnen för
oss. Vi har en kurs om cyber-physical systems, en
om 5G och kommunikation, en om att hantera alla
digitala plattformar och en om additiv tillverkning
vilket är mycket relevant i dagens tillverkningsindustri.
Relevanta ämnen, men det som verkligen stack ut
för oss när vi tittade på kurserna till en början var att
utbildningarna levereras av akademin. Om vi tittar på
några av de största plattformarna för onlineutbildning
så ges kurserna framför allt från branschexperter, i
Ingenjör 4.0 ges kurserna av personer inom akademin
med erfarenhet från industrin. Det är som ett äkten
skap mellan akademin och industrin och det var det
som fick oss att titta närmare på utbildningen.
– Kurserna är relevanta och användbara. Jag har
nyss gått kursen om cyber-physical systems och infor
mationen som delades var väldigt relevant. Dessutom
fick vi kontakt med många forskare och tillgång till
pågående forskningsresultat vilket vi inte alltid tittar
på i vårt dagliga arbete. Det var väldigt bra.

”Alla kurser hänger ihop
på ett bra sätt”
 VICTOR SVENSSON

PRODUKTIONSTEKNIKER, VOLVO
– Alla kurser hänger ihop på ett bra sätt och det är
lätt att få en helhetsbild både av konceptet Ingenjör
4.0 och industri 4.0. Kurserna blir inte alltför detal
jerade så det går att delta utan specifika förkunskaper.
– Det som har varit allra bäst med utbildningen är
att alla kurser hänger ihop. Ofta när man går en kurs
handlar den specifikt om ett ämne som man fördju
par sig i. Här är det mer övergripande med kopplingar
mellan alla kurser. Det har gjort att man får en bättre
helhetsförståelse.
– Man har två veckor på sig att slutföra varje kurs
vilket betyder att man kan göra det när det passar
en själv, det har varit väldigt bra. Det har också varit
bra information och lätt att följa kursen. Kursen är
uppdelad i olika aktiviteter och man ser tydligt när
man är klar med en aktivitet. Lite överraskande för
en distanskurs har varit att man har så bra kommu
nikation med lärare och andra kursdeltagare genom
seminarierna. Där har man kunnat ställa frågor och
diskutera med andra kursdeltagare.
– Exakt vad jag kommer att ha användning av
återstår att se, det beror på vart karriären tar vägen.
Men jag kan absolut se att alla kurser är relevanta på
något sätt.
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Individens perspektiv

Återställning?

Precis innan COVID-19 pandemin slog till genomförde Teknikföretagen en internationell omvärldsstudie för att titta på hur
andra länder arbetar med kompetensutveckling och livslångt
lärande. Vad kan vi lära och hur kan vi ta vara på de satsningar
som gjort under pandemin? Frida Andersson, expert inom
Kompetensförsörjning på Teknikföretagen, berättar mer.

Här ger sex personer på Produktion2030:s programkontor sin syn
på vad återställning inom industrin innebär.

Internationellt perspektiv
på livslångt lärande

D

e länder som Teknikföretagen studerat är Finland, Kanada och Irland som alla har
initierat långsiktiga initiativ
för ett livslångt lärande.
– I Sverige saknar vi samordnade system
som stöttar kompetensutveckling genom
hela karriären, säger Frida.
Länderna har olika angreppssätt berättar
Frida. På Irland har de nationellt samlade
insatser, så kallade springboards, som kan
liknas vid satsningen kompetens.nu.
– Satsningen på Irland är dock mer om-

fattande och har funnits länge, säger Frida.
Gemensamt för samtliga länder är att det
finns en övergripande, nationell strategi för
hur livslångt lärande ska implementeras.
Det finns också möjlighet att studera och
arbeta samtidigt. Även om man jobbar i
en bransch och vill kompetensutveckla sig
inom en annan bransch är det möjligt att
kombinera detta med arbete.

Det görs också satsningar för äldre som
inte har så stor digital vana. Finland har
exempelvis tagit fram en AI-utbildning i

form av en app som har fått spridning även
i Sverige och varit mycket framgångsrik.
Den svenska regeringen har initierat flera satsningar kopplat till livslångt lärande
under COVID-19 pandemin. Frida betonar
vikten av att ta vara på dessa satsningar för
att få till långsiktiga effekter.
– Finansieringen finns nu men vad händer efter pandemin? Vem ska finansiera
olika utbildningsmoduler då? Det behövs
öronmärkta pengar som används på ett
riktat och effektivt sätt. Vi kan konstatera
att korta, digitala moduler likt Ingenjör 4.0
där utbildningen utgår från näringslivets
behov är efterfrågade och lyckade satsningar, säger Frida.
Lärande sker inte bara i ett klassrum
utan kanske framförallt på arbetsplatsen
i kombination med utbildning. Att lära av
kollegorna borde enligt Frida ingå i arbetsbeskrivningen. Idag saknas ofta kontinuerligt lärande i företagen.

Det dagliga lärandet är viktigt och är relativt lätt att få till när arbetsplatsen är en
dator. Men många har inte direkt tillgång
till dator eller liknande på arbetsplatsen.
Då behöver man fundera kring hur man
ska organisera sig. Här kan Sverige lära av
Finlands, Kanadas och Irlands sätt att samordna insatser nationellt.
– Men man ska ha med sig att det inte
finns en lösning på problematiken utan
flexibiliteten är viktig. Vi måste tillåta olika
typer av upplägg för att nå långsiktighet i
det livslånga lärandet, avslutar Frida.
10
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Cecilia Warrol
Programchef:

Martin Friis

Nationell koordinator test
bäddar för smart produktion:

Johan Stahre

– Återställning innebär att snabbt förstå
de nya förutsättningarna för att skapa värde
och agera på dem. Mycket kommer att hand
la om samverkan då teknikutvecklingen är för
snabb och komplexiteten är för stor idag, för
att en ensam aktör ska bemästra situationen
på ett bra sätt.

– När COVID släpper sitt järngrepp om
samhället väntar en spännande ny verklighet.
Den industriella utvecklingen för ett år sedan
var inte långsiktigt hållbar så vi kan inte bara
starta om. Nu finns i stället chansen att åter
ställa till en klimatsmart och resilient industri.

Vice programchef:

Birgitta Öjmertz

Anna Öhrwall Rönnbäck

Ansvarig Kunskapsförmedlingen:

Ansvarig för instrument Små
och medelstora företag:

– Återställning innebär att först fundera
över vad som egentligen är viktigt och hur
vi vårdar det. Ren luft, frisk natur med rikt
djurliv, möten med vänner och ett jordklot
som inte är överhettat. Digitaliseringen
möjliggör effektiv resurstillgång och mindre
slöseri, men kräver standardisering och
risken blir därmed likriktning. I framtiden
värderar vi nog allra mest det som inte går
att digitalisera. Innovationskraft, påhittighet
och kreativitet tror jag därför kommer att
vara varje organisations viktigaste resurs.

– Jag tänker utifrån perspektivet omställ
ning snarare än återställning, det vill säga hur
drar vi nytta av både det vi lärt oss under
pandemin i form av nya sätt att arbeta och
de arbetssätt som vi ser att vi saknat det
gångna året. Gör vi det och samtidigt riktar
blicken mot att se hur industrin kan bidra till
lösningar på våra stora samhällsutmaningar,
inte minst miljöutmaningarna, då tror jag vi
kan bygga en långsiktigt hållbar produktion i
Sverige efter COVID-19 – om vi arbetar och
lär tillsammans!

P2030 #1.21

– För mig innebär återställning av tillverk
ning i Sverige att kunder och leverantörer
jobbar ännu mer tillsammans och integrerar
utveckling av nya produkter och nya produk
tionsmetoder, med målet att öka hållbarhe
ten i produkter och processer. Företagens
miljöpåverkan måste minska.
Pandemin har eskalerat både digitaliseringen
och teknikutvecklingen i industrin, vilket är
oerhört positivt, samtidigt som detta ställer
helt nya krav. För att bibehålla och kunna ta
nya kliv, som att ställa om till en mer miljö
vänlig produktion, måste industrin satsa mer
på medarbetarna. Att utveckla och stärka
anställdas kunskap och kompetens är A och
O för att utveckla konkurrenskraften och
minska miljöpåverkan de kommande åren.

Tero Stjernstoft

Handläggare Vinnova:
– När man väl ställer om har man gyllene
chans att reflektera över framtiden. Vika är
våra kommande behov? Gör vi rätt saker på
rätt sätt? Konkurrenskraft består inte bara av
enstaka produkter och processer utan också
av kompetens och attityd som bidrar till för
ändringsförmågan långt efter återställningen.
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företagens perspektiv

TEKNIKWORKSHOPPAR

– ny kunskap och teknik från forskning till företag
För att lyckas med återställningen och skapa hållbar produktion
i Sverige efter COVID-19, behöver ny kunskap och teknik
från forskning nå företagen snabbare. Ett exempel är genom
Produktion2030:s Teknikworkshoppar.

I

en Teknikworkshop möts forskare och
företag, framför allt små och medelstora
företag (SMF), för att lära och diskutera
resultat från forskningsprojekt inom
Produktion2030. I samband med COVID-19
pandemin blev alla Teknikworkshoppar digitala. Framöver kommer de att genomföras
både digitalt och fysiskt på plats runt om i landet. De olika formaten kompletterar varandra;
vid de fysiska mötena ute i landet byggs värdefulla nätverk med andra företag i närområdet,
medan det digitala formatet möjliggör både
för fler företag att delta och för fler deltagare
från samma företag.

Något som särskiljer Teknikworkshopparna är att det är forskaren själv som leder
workshoppen – företagen får kunskapen från
källan. Att kunna diskutera och ställa frågor
är en stor skillnad mot att till exempel läsa
en rapport. Forskaren har dessutom med sig
hela sin kunskap, inte bara det specifika forskningsprojekt som är i fokus på workshoppen.
Det ger Teknikworkshopparna både spets och
djup. En annan viktig framgångsfaktor för
Teknikworkshopparna är att knyta ihop det
regionala och det nationella; här får företagen
tillgång till nationell spetskompetens på hemmaplan.

Antal SMF som
har deltagit

100 560

Teknikworkshopparna
genomförs i samarbete
med RISE och IUCnätverket (IUC Sverige)
med 17 noder runt om
i landet.
Genomförda workshoppar:

Teknikworkshoppen leddes av Lars-Erik
Rännar, professor i maskinteknik vid Mittuni
versitetet. Lars-Erik inledde med en genom
gång av vad additiv tillverkning är och vilka
olika principer som finns. Det finns en stor
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tilltro till möjligheterna med additiv
tillverkning, ofta förkortat AM efter
Additive Manufacturing.

pen från Teknikworkshoppen.
”Vi har en idéverkstad för
förbättringar av monteringen, där
har vi en 3D-skrivare för att snabbt
kunna testa idéer”, berättade Rafet
Mikha, Volvo Lastvagnar.
”Vi använder 3D-printing för att
snabbt få fram en prototyp i pro
duktutvecklingsstadiet”, sa Anders
Åberg, Semcon.

Tidigare fanns mest tekniker för
polymerer, numera är flera av dem
även användbara för metall. Vanligast
Lars-Erik Rännar,
när det handlar om AM i metall är
Mittuniversitetet.
pulverbäddsmetoder. Dessa metoder
har står för cirka 90% av marknaden.
Deltagarna fick i mindre grupper diskutera
potentialen för AM i den egna verksamheten
Teknikworkshoppen arrangerades av
samt vilka utmaningar som finns. Varje delta
IUC Kalmar, IUC Stål och verkstad, GTC,
gare uppmuntrades också att göra en egen
Mittuniversitetet tillsammans med RISE och
”att göra lista” för att implementera kunska
Produktion2030.

”Produktionsinnovation”
Den 4 september var det dags för ett
40-tal deltagare från Luleå i norr till
Malmö i söder att lära sig mer om
Produktionsinnovation.

Kommande workshoppar
under 2021

30

”Additiv tillverkning”
Additiv tillverkning är en teknik speciellt
utpekad inom Industri 4.0 och området
utvecklas snabbt. I den här Teknikworkshoppen, baserad på resultaten
från Produktion2030-projektet Optipam,
fick ett 30-tal deltagare lära sig mer om
tekniken och inspireras av hur andra
använder den. Fokus var additiv tillverkning i metall.

I SIFFROR
Genomförda
Teknikworkshoppar

VI BESÖKTE TVÅ TEKNIKWORKSHOPPAR PÅ DISTANS:

Alla kommande Teknikworkshoppar finns
på vår hemsida produktion2030.se
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Workshoppen leddes av Anna Öhrwall
Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska
universitet (LTU) och Lisa Larsson som i våras
disputerade vid LTU efter att ha forskat om
produktionsinnovation.
”Det finns flera olika definitioner av inno
vation men det de har gemensamt är att det
ska vara nytt, nyttigt och görbart, det vill säga
inte bara stanna vid en idé utan den ska också
P2030 #1.21

implementeras”, sa Lisa och fortsatte:
med både förbättring och förnyel
”Produktionsinnovation sätter in
se samtidigt”.
innovation i ett produktionssystem”.
Deltagarna fick i mindre grupper
Innovation kan handla om både
diskutera exempel på produktions
förbättring och förnyelse. För att
innovation i det egna företaget, vad
skapa en hållbar utveckling över tid
som främjar produktionsinnovation
är forskningen överens om att det
och önskemål kring hur företaget
Anna Öhrwall
behövs en kombination av dessa.
kan arbeta vidare med produk
Rönnbäck,
tionsinnovation. Som vanligt delade
”En teknologi följer en S-formad
Luleå tekniska
alla generöst med sig av både
utvecklingskurva. I början går det ofta
universitet.
erfarenheter och inspiration.
långsamt att förbättra användandet,
Teknikworkshoppen arrangerades av
sen går det snabbt för att sedan plana ut och
stanna av. Då är det dags att byta till nästa
IUC-bolagen Z-Group, Skill och Träcentrum
teknologi”, sa Lisa. ”Därför behöver vi jobba
tillsammans med RISE och Produktion2030.
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globalt perspektiv

3

I PRAKTIKEN

hållbarhet – lagar och regler från myndigheter och
politiker – samt moral och etik.
– Forskningen bidrar med fakta och beslutsunderlag. Men vi måste välja att fatta rätt beslut så att vi
skapar win-win-win för alla hållbarhetsaspekterna.
Då kommer moral och etik in, säger Björn.

Vill kunna lösa alla
manufacturingengeneering
frågor virtuellt

Det är ofta svårt att hitta en tydlig win-win-win och
samtidigt förbättra både ekonomiska, miljömässiga
och sociala aspekter av hållbarhet. Bland projekten
som svarat på undersökningen upplevde hälften
svårigheter att förbättra alla tre. Men tolv av projekten uppgav att de lyckats förbättra alla aspekterna
samtidigt.
De viktigaste drivkrafterna för att arbeta med hållbarhet i projekten var långsiktig konkurrenskraft
och kostnadsreduktion. Över hälften av projekten
uppgav att de haft kompetenser kopplade till håll> Hållbara lösningar är
barhet i projektet. Ungefär
viktigaste drivkraften för
hälften av projekten har
långsiktigt konkurrenspå något sätt arbetat med
kraftig industri.
cirkulär ekonomi.

Produktion2030
fokuserar på hållbarhet
Tillverkningsindustrin måste snabbt

ställa om till hållbar och resurseffektiv produktion
för att möta klimatutmaningarna. Nu har
Produktion2030:s projekt analyserats med fokus
på hållbarhet.

U

ndersökningen har genomförts av
Chalmers, KTH, Linköpings universitet och RISE i samarbete med de 78
projektledare som besvarat frågorna.
Enkäten skickades ut till samtliga 113
projekt som då erhållit finansiering inom Produktion2030, 78 svarade.
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– Samtliga projekt som besvarade enkäten hade
med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet.
INGEN
FATTIGDOM
Mer än hälften inkluderande miljömässiga aspekter av hållbarhet och färre än hälften av projekten
arbetade med social hållbarhet såsom människan i
produktionen, berättar Björn Johansson, professor
GOD UTBILDNING
i hållbar produktion vid Chalmers och den
som lett
FÖR ALLA
studien.

Men vad innebär hållbarhet i industrin egentligen?
Björn berättar att det enklaste och mest vedertagna
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR INDUSTRI
ARBETSVILLKOR
INNOVATIONER OCH
sättet att se på hållbarhet är enligt
teorin ”Tripple
OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR
TILLVÄXT
Bottom Line” det vill säga ekonomisk,
social och
miljömässig hållbarhet. Men teorin tenderar att
vara lite för enkel. Björn lyfter även institutionell
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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 CEVT arbetar med att vara kopplingen mellan de som
utvecklar en produkt och de som producerar den när dessa
befinner sig på varsin sida jordklotet. Anton Berce, CEVT,
berättade att de jobbar med att flytta in fabriken i datorn för att
kunna lösa alla manufacturing engeneering frågor virtuellt.
Det här minimerar både behov av tester och resor vilket
är positivt ur miljöhänsyn. CEVT har varit delaktiga i Produk
tion2030:s testbäddsprojekt SUMMIT där man både kunnat testa
svetsning virtuellt och på så sätt minskat materialspill och även
kunnat samarbeta digitalt vilket minskat resandet.

Cirkulär produktion och
återtillverkning börjar
redan på designstadiet

Projekten har också fått
svara på vilka av FN:s
globala mål för hållbar utveckling som projektet
kan kopplas till. De flesta svarade som väntat mål
nr 9 som handlar om hållbar industri, innovationer
och infrastruktur. Därefter följer mål nr 12 – hållbar
konsumtion och produktion, mål nr 8 – anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nr 4 –
god utbildning.
Varför är det då viktigt att göra kopplingen
till hållbarhetsmålen?
– Det handlar om att se till att samhället bidrar
med faktiska effekter för att målen ska uppfyllas,
säger Björn.
– Nu genomför vi några fler intervjuer och skriver en konferensartikel baserat på resultaten. Vi
kommer också att skriva en populärvetenskaplig
version, avslutar Björn.

Samtliga projekt
bidrog till ekonomisk
hållbarhet.
Mer än hälften
inkluderade miljömässig
hållbarhet.
Färre än hälften
arbetade med social
hållbarhet.

INGEN
HUNGER

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
MINSKAD
ARBETSVILLKOR
OJÄMLIKHET
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HAV OCH MARINA
RESURSER

Koppling till FN:s globala
hållbarhetsmål:
INGEN
INGEN
GOD HÄLSA OCH
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
> 9 FATTIGDOM
Hållbar
industri,
innovationer
och infrastruktur
> 12 Hållbar konsumtion och
produktion
HÅLLBAR ENERGI
GOD
RENT VATTEN OCH
JÄMSTÄLLDHET
RENTUTBILDNING
VATTEN
OCH8 Anständiga
>
arbetsvillkor
FÖR ALLA
FÖR
ALLAFÖR ALLA
SANITET FÖR ALLA
SANITET
och ekonomisk tillväxt
> 4 God utbildning
HÅLLBAR
HÅLLBARAINDUSTRI
STÄDER
INNOVATIONER
OCH
OCH SAMHÄLLEN
INFRASTRUKTUR

EKOSYSTEM
BEKÄMPA
KLIMATOCH BIOLOGISK
FÖRÄNDRINGARNA
MÅNGFALD
P2030 #1.21

MINSKAD
HÅLLBAR
OJÄMLIKHET
KONSUMTION
OCH PRODUKTION

FREDLIGA
OCH
HAV
OCH MARINA
INKLUDERANDE
RESURSER
SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

exempel på företags
hållbarhetsarbete

 Stena Recycling har deltagit i Produktion2030-projektet
Rewind med fokus på återvinning av kylmöbler. Samverkan och
samarbete längs hela värdekedjan är avgörande för hur väl ett
cirkulärt flöde fungerar berättade Märta Bergfors från Stena
Recycling. Inom återvinning är manuell hantering vanligt, och i
projektet Rewind ville Stena undersöka hur de skulle kunna auto
matisera. Märta sa att deras deltagande i projektet har gett dem
en större förståelse för begränsningar och utmaningar när det
kommer till robotteknik, machine learning och liknande tekniker.
Cirkulär produktion och återtillverkning börjar redan på design
stadiet. Både när det gäller produktdesign, produkten behöver
designas för att kunna återvinnas. Men också processdesign så
att processen kan använda återvunnet material, ta hand om spill
på ett sätt som enkelt kan återvinnas och så vidare.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

Klimatfrågan som
strategisk fråga
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

 Scania har klimatfrågan som en strategisk fråga som

HÅLLBARA
STÄDER
ANSTÄNDIGA
OCH
SAMHÄLLEN
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

EKOSYSTEM
OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD

genomsyrar allt i företaget. Andreas Follér, Head of Sustainability
GOD HÄLSA
OCH
HÅLLBAR
ENERGI
berättade
VÄLBEFINNANDE
FÖR
ALLA om Scanias arbete för att minska koldioxid
utsläppen. Andreas nämnde två viktiga milstolpar i arbetet, dels
2018 då företaget ställde frågan om deras sektor ”tunga fordon”
kan bli fossilfri till 2050 och kom fram till att svaret är ja. Detta
skapade engagemang i företaget.

INGEN
JÄMSTÄLLDHET
FATTIGDOM

HÅLLBAR
ENERGI
GOD UTBILDNING
FÖR
FÖRALLA
ALLA

GOD UTBILDNING
HÅLLBAR
HÅLLBAR
INDUSTRI
FÖR ALLA
KONSUMTION
INNOVATIONER
OCH
OCH
PRODUKTION
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA
FREDLIGA
BEKÄMPAOCH
KLIMATARBETSVILLKOR
INKLUDERANDE
FÖRÄNDRINGARNA
OCH
EKONOMISK
SAMHÄLLEN
TILLVÄXT

HÅLLBAR
HAV OCHINDUSTRI
MARINA
INNOVATIONER
RESURSER OCH
INFRASTRUKTUR

INGENVATTEN OCH
RENT
påALLA
Scania,
HUNGERFÖR
SANITET

JÄMSTÄLLDHET
MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBAR ENERGI

RENT VATTEN
OCH
HÅLLBARA
STÄDER
HÅLLBAR
Nästa
milstolpe
var närFÖR
man
ALLA 2019 stannade produktionen
SANITET
FÖR ALLA
OCH
SAMHÄLLEN
KONSUMTION
OCH PRODUKTION
globalt under en timme för
att medarbetarna skulle få lära sig
mer om klimatfrågan och sitta tillsammans och diskutera hur
företagets klimatmål kan nås.
MINSKAD
EKOSYSTEM
OJÄMLIKHET
OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD

HÅLLBARA
FREDLIGASTÄDER
OCH
OCHINKLUDERANDE
SAMHÄLLEN
SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION
OCH PRODUKTION
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3
Globalt perspektiv:

Hållbarhet, kopplat
till konkurrenskraft

3

perspektiv på återställning
2

Under Produktion2030:s konferens diskuterades temat ”Återställning
– hållbar produktion i Sverige efter COVID-19” ur tre perspektiv;
individens, företagens och det globala perspektivet.

Företagets perspektiv:

ILLUSTRATIONER: FRIDA “FRIDARIT” PANOUSSIS

Ny kunskap och teknik samt
möjligheter att testa

1
Individens perspektiv:

Utbildning och fram
tidens arbetsplatser
Den nya moderna arbetsplatsen innebär
att människor och robotar samarbetar i ännu
högre utsträckning än idag. I ett Produk
tion2030-projekt har företaget CEJN tillsam
mans med bland annat Chalmers fokuserat
på kollaborativa applikationer där människa
och robot samarbetar. Roland Ringhede,
teknisk chef produktion på CEJN AB, berät
tade hur de redan från början engagerade
personalen när de investerade i robotar och
på så sätt skapade insikt om att robotarna
inte är en fiende som ”ska ta våra jobb” utan
istället hjälper till att utveckla jobben. Åsa
Fast-Berglund, biträdande professor på
Chalmers, menade att det finns en jätte
potential för kollaborativa robotar i svensk
industri där en stor del av slutmonteringen
fortfarande är manuell. ABB Robotics deltog
också i projektet och marknadschefen Susan
ne Timsjö lyfte att drivkraften för automati
seringen har varit att förbättra arbetsmiljön.
Ny teknik ställer nya krav på kompetensen
hos medarbetarna. Mari Larsson, facklig
ordförande på Volvo GTO, har deltagit i pilot
testen av Produktion2030:s utbildningssats
ning Ingenjör 4.0. Mari menade att ingenjörer
16

inom produktion kommer att jobba mer med
IT-ingenjörer och därför behöver ett gemen
samt språk vilket Ingenjör 4.0 kan hjälpa till
med. Även Freddie Ramirez, Head of Ope
rational Excellence på Sandvik, har deltagit i
Ingenjör 4.0 och lyfte fram flexibiliteten och
att det var enkelt att koppla den teoretiska
kunskapen till praktik. Bengt-Göran Rosén,

professor på Högskolan i Halmstad och
ansvarig för instrumentet Utbildning inom
Produktion2030, lyfte hur systematiskt
arbete med kompetensutveckling kan göra
en industriell karriär mer attraktiv. Ingenjör
4.0 är ett sätt att involvera högskolorna och
universiteten genom hela arbetslivet, inte
bara i början.

P2030 #1.21

En viktig nyckel för att möta de utmaning
ar industrin står inför, är kunskap och ny
teknik. Produktion2030 har framgångsrikt
arbetat med att sprida just ny kunskap och
teknik från forskning till företagen genom
Teknikworkshoppar. Birgitta Öjmertz,
RISE och ansvarig för instrumentet Små och
medelstora företag inom Produktion2030,
driver tillsammans med Jenny Bramell,
arbetande styrelseordförande för IUC Sveri
ge, arbetet med Teknikworkshopparna. I en
Teknikworkshop möts forskare och företag
för att lära och diskutera resultat från forsk
ningsprojekt inom Produktion2030. David
Åqvist, VD på WME Mechanics, berättade
att han letat efter ett sammanhang som det
IUC-bolagen erbjuder. Teknikworkshopparna
menade han fungerar bra för inspiration och
att skapa ett fint nätverk med företag i olika
fas i utvecklingen som kan lära av varandra.
Ny kunskap och teknik i all ära. För att fatta
beslut om investering behöver vi testa. En
möjlighet att göra det är i testbäddar. Inom
Produktion2030 har man finansierat 12 test
bäddsprojekt som alla fokuserar på specifika
utmaningar eller behov hos företag och som
ser till att befintliga testmiljöer kommer till
användning.
Charlotte Ireholm, forskare på RISE och
projektledare för testbäddsprojektet DIGILOAD berättade om testbädden. DIGI-LOAD
fokuserar på automatiserad hängning och
nedplock i samband med ytbehandling. En
P2030 #1.21

helt annan utmaning har testbäddsprojektet
Digilog fokuserat på. Jannicke BaalsrudHauge, forskare på KTH i Södertälje och
projektledare för testbäddsprojektet, berät
tade att testbädden kan stödja övergången
till digitaliserad och hållbar logistik där
företag kan hitta rätt automatiseringsnivå och teknik för sina logistikproblem.

Det globala perspektivet med fokus
på hållbarhet kopplat till konkurrenskraft
inleddes med att Björn Johansson,
professor på Chalmers, visade en analys av
Produktion2030:s projektportfölj kopplat
till FN:s hållbarhetsmål. Analysen visade inte
oväntat att flest projekt adresserat mål nr
9 som handlar om industri, innovation och
infrastruktur.
Anton Berce, CEVT, visade hur CEVT
arbetar med att vara kopplingen mellan de
som utvecklar en produkt och de som produ
cerar den när dessa befinner sig på varsin
sida jordklotet. CEVT har varit delaktiga i
Produktion2030:s testbäddsprojekt SUMMIT
där man både kunnat testa svetsning virtuellt
och på så sätt minskat materialspill och även
kunnat samarbeta digitalt vilket minskat
resandet.
Märta Bergfors från Stena Recycling be
rättade hur samverkan och samarbete längs
hela värdekedjan är avgörande för hur väl ett
cirkulärt flöde fungerar. Stena Recycling har
deltagit i Produktion2030-projektet Rewind
med fokus på återvinning av kylmöbler. Inom
återvinning är manuell hantering vanligt, och
i projektet ville Stena undersöka hur de skulle
kunna automatisera.
Andreas Follér, Head of Sustainability på
Scania, berättade om Scanias arbete för att
minska koldioxidutsläppen och hur klimatfrå
gan är en strategisk fråga som genomsyrar
hela företaget.
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A Chance for
Manufacturing
Companies to
Rethink Their
Future
When COVID-19 first struck, many experts thought this

would be a long-term crisis also for the manufacturing industry.
Now it seems that the industry is recovering really well. Will there
be a great reset or will we simply go back to business as usual?
Francisco Betti, Head of Shaping the Future of Advanced
Manufacturing and Production at World Economic Forum gave
us his view.

I

feel that real change is happening,
not only because of the COVID-19 pandemic but also the long-term trends,
Francisco Betti says.
The transformation of the manufacturing industry started long before
the COVID-19 with global mega-trends
like climate change, the fourth industrial
revolution and geopolitical tensions – the
pandemic massively accelerate this transformation. Francisco Betti:
– Companies need to rethink their approach to manufacturing and supply systems. And as they do so, they’re going far
beyond the question of how to bring back
production and see this as an opportunity
to rethink how they operate, engage and
deliver value to their customers, society
and the environment.

Six areas to focus on
So, the Great Reset is already happening in
the manufacturing industry and Francisco
emphasizes six main areas companies
should prioritize and focus on.
1. Resiliency.
– Future proof manufacturing supply sys18

tems by leveraging technology. It’s not
unrealistic to think that the number of
crisis – whether it’s a pandemic or a
climate situation – that could disrupt
manufacturing supply systems are going
to both intensify and be more frequent.

2. Accelerate technology adoption.
– And we need to do it in an inclusive way.
Still today, a majority of manufacturing
companies do not see the impact of the
advanced manufacturing technologies
and solutions. Governments and companies have to work together to give these
companies the support needed.
3. Maximize the power and value of data.
– This applies both on a company level and
in the whole ecosystem. For example, we
have to address the need of new standards
if we want the fourth industrial revolution to become a reality.
4. Engagement.
– The workforce is the key enabler for
technology adoption. Reskilling and
upskilling is crucial. We have to define
which skills are needed and find ways to

enable reskilling and upskilling in these
areas. But we also need to think about how
we use technology in the cleverest way by
putting the worker at the center and see
how technology can help enhancing the
workers abilities. Last but not least we have
to make a manufacturing career attractive
for younger generations.

5. Sustainability.
– We’re entering an era when companies
need to be carbon neutral, or even carbon
negative. We have to cut emissions but also
move from linear to circular value chains
and design for reuse, recycling and remanufacturing – and there’s a lot of techno
logy supporting that.
6. New value creation.
– We now see that companies start to look
at operations not as a cost but as enablers
of future transformations to make better
products, new products or become service
providers.

The Great Reset
The Great Reset is an initiative from
World Economic Forum that will offer
insights to help inform all those deter
mining the future state of global relations, the direction of national
economies, the priorities of societies,
the nature of business models and the
management of a global commons.
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Vi står bakom ...
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
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		

HUVUDMAN:

CM Hammar		
Cogent Surahammars
bruk
Combitech		
Composite Service
Europé
Cpax		
Creative Tools
Cross Control
D.J. Domestik
Dahlströms Smides
verkstad
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		

GRUNDARE:

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
Magcomp		
Magicfirm
Magnentus AB
Marcus Komponenter
Maskinteknik i Oskarshamn
Mastec Components
Maxion		
Megalans
Remanufacturing
Melker of Sysslebäck
Mellerud Plast
Metallprodukter i Edsbyn
Metso
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 Manu
facturing 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 Ytebehandling
sförening
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
XPERD
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

Teknikföretagen är stolt huvudman till Produktion2030.
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