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CHARLOTTE ANDERSDOTTER,
CHEF SVENSKT NÄRINGSLIVS EU-KONTOR:

“Fortsätter vi investera
i ny teknik kan vi komma
ordentliga steg framåt.”
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TILL FÖRETAG SID 32
ANALYS & INTERNATIONALISERING

Internationell
samverkan
Samverkan är nyckeln för att lösa de globala samhällsutmaningar vi står inför.
Både på nationell nivå mellan privata och offentliga aktörer, men också på EU-nivå
och internationellt. Det kräver att vi vågar investera i innovation och ny teknik
menar Charlotte Andersdotter. Läs mer på sid 10.
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system för innovation
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+

ANALYS & INTERNATIONALISERING

Tror på privat
och offentlig
samverkan

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.

Rubrik inledare
Johan Stahre, vice programchef. . . . 4

+ Charlotte Andersdotter är ny chef för
Svenskt Näringslivs EU-kontor. Här berättar
hon om EU:s satsningar på forskning och
innovation och reder ut vad som är vad.

8

Lyckad samverkan
i projektet SCARCE II

”Industri 4.0 behöver
ha människan i centrum”. . . . . . . . 16

+ I Produktion2030-projektet SCARCE II
samverkar sju företag, två lärosäten och ett
institut för att undersöka hur digitala verktyg
och delning av data kan öka värdet för företag
i en värdekedja. Samverkan som ger fördelar
för både företag och forskare.
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22
UTBILDNING

Här finns kompetensutveckling
för industrin

28

UTBILDNING

+ Utbildningssatsningen Ingenjör 4.0
erbjuder webbaserad kompetensutveckling
för framtidens smarta industri.

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG
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Lyckad omställning
till digitala Teknikworkshoppar
+ I samband med pandemin blev alla Teknikworkshoppar digitala. Det digitala formatet
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att delta. Läs mer om Teknikworkshopparna
på sidan 36.
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senaste nytt
Produktion2030 skapar samarbeten som leder till
innovationer som i sin tur löser utmaningar i industrin
och samhället.
ANALYS OCH INTERNATIONALISERING

Basen för effektivare
innovation
Vi ser till att omvärlden får möjlighet
att inspirera oss och har stor hjälp av ex
perter som Charlotte Andersdotter, som
intervjuas i detta magasin. Vi följer noga
forskningsfronten inom produktions
området. Vi samverkar och påverkar forsk
ningsprogram, industrier, myndigheter
i Sverige och EU. Vi samarbetar även med
globala organisationer som World Econo
mic Forum. Produktion2030:s analys- och
internationaliserings-instrument, som
jag ansvarar för, bygger på det sättet breda
internationella samarbete för att göra det
enklare för oss att ständigt ligga i fram
kanten av internationell forskning och
innovation.
Sverige har länge varit erkänt duktiga
på innovation och globala utvärderingar
placerar oss oftast i världstoppen. Men hur
kan det komma sig att svenska företag är
så innovativa och framgångsrika globalt?
Kanske beror det på vår förmåga att effek
tivt samarbeta och utnyttja det ständiga
flödet av goda idéer från en välutbildad
nation? Kan ett strategiskt innovations
program som Produktion2030 göra
innovation ännu enklare och effektivare?
Innovationsförmågan beror förstås på
mängden idéer och kunskap som skapas,
men något som är ännu viktigare för
effekten i samhället och industrin är has
tigheten som idén färdas med på vägen till
verklig tillämpning.
För att förstå hur ett innovationssystem
som Produktion2030 skall kunna fortsätta
att utvecklas framgångsrikt så arbetar
vi hela tiden med analys, internationali
sering och brett förankringsarbete. Ana
lysarbetet hjälper oss att ständigt skapa
nya perspektiv på det vi gör, så att vi kan
förbättra oss. Vi har exempelvis analyserat
alla våra projekt för att förstå omfattning
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en och inriktningen på projektresultat
som är riktade mot hållbarhet och resi
liens (rapporten beskrivs i detta magasin).
Vi mäter även publiceringen av våra resul
tat och analyserar det gigantiska antalet
samarbeten och möten mellan personer
vid de nästan 400 företag, 13 universitet
och högskolor samt flertalet institut som
underlättats genom Produktion2030:s
projektfinansiering de senaste sju åren.
En viktig plattform för Produktion2030:s
förankringsarbete är Produktionsrådet,
en grupp av industripersoner, högskole
forskare och institutsforskare. Gruppen
träffas normalt åtta gånger per år för att
diskutera och analysera strategiska frågor
som är viktiga för Produktion2030 och
produktion i Sverige.
Vi utvecklar hela tiden vårt analys- och
internationaliseringsarbete för att fortsätt
att ständigt vara relevanta, innovativa,
snabba och välförankrade bland våra sam
arbetsparter. Jag önskar dig en spännande
läsning av artiklarna i detta magasin och
hoppas att de kan ge inspiration och en
bild av hur Produktion2030 samverkar
med och påverkar omvärlden.
JOHAN STAHRE
Vice programchef för Produktion2030

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

DIGITALA STAMBANAN

En digital stambana
för produktion
i Sverige

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

 Vinnova har beslutat om finansiering av projekMARTIN FRIIS
Nationell koordinator
martin.friis@teknikforetagen.se
+46 730-72 35 00

tet Digitala Stambanan Produktion med målet att öka
användandet av digitala plattformar inom värdekedjor i
tillverkningsindustrin i Sverige. Visionen är ett kraftigt ökat
användande av digitala plattformar vilket kan leda till ökad
konkurrenskraft, hög resiliens mot störningar, högre effektivitet och ökat samarbete vilket stärker svensk industris
omställningsförmåga och anpassningsmöjligheter.
– Vi är väldigt glada för förtroendet att fortsätta bidra
till en ökad digital mognad och kunskap om digitalisering av
värdekedjor - och därmed öka nyttjandet av digitalisering i
tillverkningsindustrin, säger Maja Bärring, Chalmers, som är
projektledare.
Även projektet Digitala Stambanan IndTech har beviljats
finansiering. Båda projekten är en fortsättning på projektet
Digitala Stambanan som undersökte hur fysiska värdeflöden kan kompletteras med digitala dataströmmar.

HANNA WIDELL
Redaktör
hanna@widellconsulting.com
+46 70-722 32 31
Adress: Produktion2030, Teknikföretagen,
Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm.
Formgivning: Irons Design.
Textproduktion: Kristina Närman, Camilla Mares
sid. 33.
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 xxx: Erik Thor.

För mer info: digitalastambanan.se
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Digitaliserade värdekedjor i skogsindustrin

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

P2030 #2.21

 Projektet DiVISI, Digitaliserade Värdekedjor
UTLYSNING

Hållbar och resilient
produktion
 Produktion2030:s senaste utlysning efterlyste innovationsprojekt som bidrar till hållbar
och resilient produktion. Utlysningen fick ett stort
gensvar. Vilka projekt som beviljas finansiering
presenteras inom kort.
Håll utkik på produktion2030.se

P2030 #2.21

I SkogsIndustrin, kommer att ta fram ett förslag
på en gemensam digital plattform för värdekedjan
skog-till-sågverk. Där ska aktörerna kunna dela
information om virkesvolymer och -kvaliteter som
kommer att levereras vid specifika tidpunkter.
Projektet kommer att bidra till en mer hållbar
produktion där effektivitetsförbättringar stärker
skogssektorns konkurrenskraft och lönsamhet. Det
kommer också att bidra till en mer stimulerande
arbetsmiljö som kan locka och behålla kompetenta
människor. Detta kommer i sin tur
att bidra till utvecklingen av landsbygden i Sverige.
Mer info på produktion2030.se

KONFERENS

Hållbarhet
och samarbete
 Under året har samtliga 17 strategiska innovationsprogram tillsammans identifierat sin gemensamma syn på olika forsknings- och innovations
initiativ i Sverige och inom EU. Resultaten kommer
att presenteras på Strategic Innovation webinar
den 27 november och finns att läsa mer om redan
nu på produktion2030.se.
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så funkar det

Så arbetar vi
– fyra instrument

Vi utgår från
industrins utmaningar

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.

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

PROJEKT

UTBILDNING

Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar
för forsknings- och innovationsprojekt samt testoch 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.

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

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Små och medelstora företag spelar en viktig roll
för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 paketerar resultaten från projekt för att
de ska bli tillgängliga. Tillsammans med regionala
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.
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ANALYS
OCH INTERNATIONALISERING
Internationella nätverk och samverkan är en viktig
del av Produktion2030. Vi arbetar med påverkan,
deltar i olika EU-program, gör omvärldsanalys, ordnar studieresor och initierar bilaterala samarbeten.

P2030 #2.21

VIRTUELL
PRODUKTIONSUTVECKLING

RESURSEFFEKTIV PRODUKTION

FLEXIBEL PRODUKTION

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

Industrins utmaning: Att vidareutveckla
tillverkningsprocesser för att matcha framtidens produkter.
Dagens och morgondagens konsumenter
efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade 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 tillverkningsmetoder och automatiseringslösningar. Automatisering och digitalisering bidrar till flexibilitet genom t.ex. simulering eller integration av system
för att åstadkomma decentraliserad styrning
och övervakning av produktionsprocessen.

Industrins utmaning: Att omvandla information 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 produktionssystem. I morgondagens fabriker är i princip allt
uppkopplat mot internet. Det ger möjlighet att
samla in och analysera stora mängder data vilket i sin tur gör att produktionen kan utvecklas
virtuellt. Den virtuella fabriken ger företaget
förmågan att fatta rätt beslut genom optimering av komplex data och utveckling av smarta
produktionsstrategier.

MÄNNISKAN
I PRODUKTIONSSYSTEMET

CIRKULÄRA PRODUKTIONSSYSTEM
OCH UNDERHÅLL

INTEGRERAD PRODUKTOCH PRODUKTIONSUTVECKLING

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 datamängder ställer nya krav men ger också möjlighet att
utveckla arbetsstationer, arbetsmetoder och
ergonomi.

Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter.
Strategi för cirkulär produktion, t.ex. återtillverkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och
resurseffektiva produkter och produktionssystem.
Genom smart underhåll, nya kombinationer
av material och komponenter samt analys av
data kan livslängden hos produkter och produktionssystem förlängas. För att åstadkomma
detta behöver vi utveckla kompetensen och
hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

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 flexibilitet. Att stärka integrationen av produkt- och
produktionsutveckling är centralt för konkurrenskraftiga tillverkningsföretag.

P2030 #2.21
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ANALYS & INTERNATIONALISERING

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 & internationalisering på produktion2030.se

Globala
utmaningar
För att skapa ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar produktion i Sverige
behöver vi ta hjälp av världen. De komplexa utmaningar vi står inför är i allra
högsta grad globala och för att lösa dem
måste vi samverka även internationellt.
8



I instrumentet Analys och internationalisering bedriver vi omvärldsbevakning
för att säkerställa att vi gör rätt saker,
vi bygger nätverk och förståelse för hur
Produktion2030 kan stärka och komplettera liknande initiativ runt om i världen.
P2030 #2.21
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ANALYS & INTERNATIONALISERING

Vi träffar Charlotte Andersdotter en septemberdag när hon är
på besök i Stockholm. Det är första gången sedan hon tillträdde
som chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel i februari.
COVID-19 pandemin har som bekant satt stopp för både kontors
arbete och resor.
FOTO Erik Thor

Möt Charlotte Andersdotter,
chef för Svenskt Näringslivs
EU-kontor.

Vill se fler modiga
investeringar i forskning
och innovation

D

et har varit en utmaning att börja ett nytt
jobb bakom en skärm, skrattar Charlotte.
Jag har tur som känner många av mina
kollegor sedan tidigare.
Charlotte har arbetat med frågor
kopplade till forskning, innovation och industriell
utveckling i snart 20 år. Senast var hon chef för Teknik
företagens och RISE:s Brysselkontor. I sin nya roll har
hon alltjämt företagens konkurrenskraft i fokus men
portföljen är bredare än tidigare.
– Jag är fortfarande passionerat intresserad av forsk
ning och innovation. Ska vi fortsätta
vara hållbart konkurrenskraftiga i
Europa kommer investeringarna i
forskning och innovation att vara
avgörande, säger Charlotte.
På EU-kontoret finns förutom
Charlotte tre policy officers samt tre
praktikanter som förnyas halvårsvis.
Några av Svenskt Näringslivs med
lemsorganisationer sitter också på
kontoret och det finns även möjlighet för enskilda
personer att sitta där en begränsad tid.
– Vi hanterar en bred palett av stora frågor som alla
sträcker sig över flera år – och ofta över flera mandat
perioder. Vi jobbar nära de olika medlemsorganisa
tionerna, men de frågor vi jobbar mest med är gene
rella frågor som rör alla, säger Charlotte och fortsätter:
– Vi är som ambassadörer på Svenskt Näringslivs
’ambassad’ i Bryssel. Vi har experter hemma i Sverige
som tar fram våra positioner och säkrar kopplingen

till det som sker nationellt. Det gör att vi blir en del
av verksamheten och inte bara en utsänd satellit.

EU:s forsknings- och innovationssatsningar
En viktig del av arbetet för Charlotte och hennes kol
legor är att hålla koll på och påverka både kommis
sionens beslut kopplat till näringslivets utveckling och
EU:s satsningar på innovation och forskning. Den nuva
rande EU-kommissionen, som sitter fram till 2024, har
antagit sex policyprioriteringar. Charlotte lyfter fram
tre som extra viktiga för forsknings- och innovations
satsningar kopplade till tillverk
ningsindustrin;

”Public-private partnership är enda sättet vi kan komma till
rätta med de stora
utmaningar vi har.”
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A European Green Deal som hand
lar om att EU ska ställa om och inte
ha några nettoutsläpp av växthus
gaser år 2050, A Europe fit for the
digital age som handlar om digitali
sering och An economy that works
for people som handlar om att EU
ska bli mer attraktivt för investeringar som skapar jobb.
– Green Deal är extremt amibitiöst och vi behöver
enas inom EU om vilken väg vi ska gå. I Sverige tror vi
att teknologi och innovation kommer att lösa mycket
av klimatkrisen. Andra tycker att det ska ske genom
mer lagar och regler. Det kan ställa till problem för
företagen. De stora företagen kommer säkert att klara
lagkraven men många små företag kommer att få pro
blem. Vi behöver hitta balansen som gör det så lätt som
möjligt för företagen så att målen blir möjliga att nå.
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Många företag har redan inkorporerat både hållbar
het och målsättningarna i Green Deal i affärsstrategin
och ser det som en konkurrensfördel. Men det gäller
inte alla. Det är också stora skillnader mellan medlems
länderna. Norden är positiva till satsningarna och lig
ger långt fram, andra länder med större fossilberoende
är mer negativa.
Något annat som står högt på agendan är EU:s
ramprogram för forskning och innovation, Horizon
Europe. Programmet sträcker sig fram till 2027 och har
en budget på 95,5 miljarder euro. Ramprogrammet
kommer att gå i cykler med årliga arbetsprogram berät
tar Charlotte. Något som blir viktigt för de svenska stra
tegiska innovationsprogrammen att förhålla sig till.
Inom Horizon Europe är de så kallade Europeiska part
nerskapen viktiga, där samarbetar EU med privata och
offentliga partners i medlemsländerna för att utveckla
och stödja forsknings- och innovationssatsningar.
– Partnerskapen är speglingen mot våra strategiska
innovationsprogram, säger Charlotte. Jag anser att vi
bör lägga både kraft och resurser på att påverka fram
tidens partnerskap. Idag finns partnerskapsprogram

”Vi behöver bli
lika bra på att
visa vad vi gör
som vi är på att
samverka.”

Måndag börjar med
kontorsmöte. Kul
att kunna ses på
riktigt! Går igenom
veckan och delar
med oss av sånt
som är viktigt för
alla att känna till.
Många möten för
alla.
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Möte med en
systerorganisation
på kaffestället runt
hörnet. Avhandlar hur organi
sationerna ser på
att komma tillbaka
till kontoret och
höstens policy
prioriteringar.

Springer iväg till
gymmet. Försöker
att komma igång
igen efter 1,5 års
allt för mycket stilla
sittande.

Kopplar upp oss
mot Stockholm och
våra kollegor inom
verksamhetsområde
Internationellt och
EU. Delar spaningar
och veckans viktigaste.

Vad är vad?

men kvar inom Horizon Europe, men jag är inte säker
på att det blir så i nästa ramprogram om vi inte driver
frågan.
Horizon Europe innehåller också fem ”missions”;
djärva, inspirerande mål som ska uppmuntra radikala
innovationer.
– Missions kan bidra till att få till multidisciplinär
samverkan och lösningar. Men de är inget finansie
ringsinstrument utan snarare att likna vid policymål,
säger Charlotte.

Privat och offentlig samverkan är vägen framåt
Charlotte är mycket positiv till Public Private Part
nership-modellen (PPP-modellen) som ligger till grund
för Sveriges strategiska innovationsprogram.
– Jag tror att det är enda sättet vi kan komma till rätta
med de stora utmaningar vi har inte minst på klimat
sidan, säger Charlotte och fortsätter:
– Lösningarna kan inte komma från politiker som
bestämt vilka områden vi ska jobba inom – det måste
ske i samråd. Det är min stora kritik på europeisk nivå.
Ta vätgas-allliansen som exempel – vem har bestämt att
det är just vätgas som ska lösa utmaningarna? Vi borde
ta ett omtag och istället fråga oss hur vi ska lösa energi
försörjningen framöver.
Charlotte återkommer flera gånger till det vägval EU
måste göra. Skapar vi långsiktig konkurrenskraft ge
nom att låta marknaden med viss offentlig inblandning
driva utvecklingen eller tror vi på mer lagar och regler?
Sverige har en tradition av att låta marknadsmekanis
merna leda men de som förespråkar det andra alterna
tivet vinner allt mer mark.
– Vi som har varit med ett tag har sett hur företagens
påverkan minskat betydligt. När jag började var indu
striell forskning kronjuvelen, idag har samhällsutma
ningarna tagit över. Men hur ska vi kunna lösa sam
hällsutmaningarna om inte företagen får en ledande
roll? Företagen måste vara en del av lösningen, menar
Charlotte.
Hon pekar på att EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen i sitt linjetal nyligen nämnde
företag endast en gång och då kopplat till skatter.
– Samtidigt var det tydligt att Europa ska ta ledning
en i den omställning vi måste göra – men vem ska göra

Min dag att hämta
på skolan och åker
sedan hem för att
se till att läxor görs
medan jag hinner
med ett Teamsmöte.

Första mottagningen på nästan
2 år! Känns nästan
konstigt men samtidigt ”äntligen”. Fick
möjlighet att prata
med kollegor som
jag bara sett på en
skärm tidigare.

Dagens sista mejl är
skickat och jag börjar på en ny bok,
”En by i Champagne” en reportagebok om det allt
mer polariserade
Frankrike, innan det
är dags att släcka.

P2030 #2.21

European Green Deal

Charlotte Andersdotter
tror på ett starkt EU
för att lösa de globala
utmaningarna.

det? Är det politikerna? Offentligheten? Jag tror det
är omöjligt att ta ledningen utan företagen, säger
Charlotte.
– Jag blir också lite rädd när jag hör det pratas om
European Champions, teknologisk suveränitet och
strategisk autonomi. Hela grejen med EU är ju att vi
inte ska vara sådana. EU måste hålla fast vid ett gott led
arskap, globala lösningar och en stark inre marknad.
Som exempel lyfter Charlotte det aktuella COVIDvaccinet som aldrig hade kunnat tas fram så snabbt
om det inte funnits global samverkan.
Och just pandemin har skapat fler diskussioner inom
EU. Sårbarheten i nuvarande värdekedjor har blivit tyd
lig och det pratas om att skapa mer lokala värdekedjor.
Men det tycker inte Charlotte.
– Det vi har lärt oss av pandemin är att ”just in time”
inte var det smartaste. Men det betyder inte att vi ska
producera allt i Europa. Vi behöver fortfarande jobba
med globala värdekedjor.

Tror på Europa
Charlotte är optimistisk inför framtiden och tror på
ett starkt Europa och EU. Den inre marknaden är mo
torn i både svensk och europeisk ekonomi och de
komplexa utmaningar vi står inför kan bara lösas om
vi samverkar.
– Tar vi till exempel klimatfrågan så kan inget enskilt
land lösa den. Det kan bara EU med strategiska part
ners. Fortsätter vi investera i ny teknik kan vi komma
ordentliga steg framåt, men vi måste våga satsa. Det
kräver ’våglighet’ som vi hade sagt i Norrland.
Sverige är bra på samverkan men Charlotte tycker att
kunskapsnivån hos svenska myndigheterna generellt
är ganska låg om hur det fungerar på EU-nivå.
– Vi är bra på samverkan i Sverige men vi behöver bli
bättre på samverkan på EU-nivå för att kunna påverka
så att vi får det som vi vill ha det, säger Charlotte och
avslutar:
– Jag tror verkligen på PPP-modellen och tycker den
får för lite utrymme i debatten. Vi behöver bli lika bra
på att visa vad vi gör som vi är på att samverka.
P2030 #2.21

European Green Deal, ofta kallat The
Green Deal, är en av EU-kommissionens
policyprioriteringar för 2019–2024.
European Green Deal innebär att EU ska
ställa om till en modern, resurseffektiv
och konkurrenskraftig ekonomi där det
inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, där den ekonomiska
tillväxten har frikopplats från resurs
förbrukningen och där inga människor
eller platser lämnas utanför.
Horizon Europe
Horizon Europe är EU:s ramprogram
för forskning och innovation under
perioden 2021–2027 och en fortsättning
på Horizon 2020. Budgeten är 95,5 miljarder euro. Horizon Europe ska bidra
till att hantera klimatförändringarna, nå
FN:s mål för hållbar utveckling och öka
EU:s konkurrenskraft och tillväxt.
Missions
Ett ”mission” är en portfölj av åtgärder
över olika discipliner som är avsedda
att uppnå ett djärvt, inspirerande och
mätbart mål inom en fastställd tidsram.
Ett mission ska ha inverkan på samhället
och beslutsfattandet och vara relevant
för en betydande del av den europeiska
befolkningen och många europeiska
medborgare. Inom Horizon Europe
finns fem missions:
1. Klimatanpassning, inbegripet
samhällsomvandling
2. Cancer
3. Markhälsa och livsmedel
4. Klimatneutrala och smarta städer
5. Friska hav samt kust- och inlandsvatten
Utlysningar inom ramprogrammet
Horizon Europe ska bidra till att uppnå
dessa missions.
Europeiska partnerskap
Europeiska partnerskap innebär att EU
tillsammans med privata och offentliga
partners åtar sig att gemensamt stödja
utvecklingen och genomförandet av
forsknings- och innovationsinitiativ.
Partnerskapen innebär att EU samarbetar med medlemsstater och näringslivet
för att utveckla en delad, långsiktig
vision och saminvestera i lösningar.
Partnerskapen är ett nyckelverktyg
inom Horizon Europe för att minska
fragmenteringen i investeringar inom
forskning och innovation. Ett exempel
på partnerskap är Made in Europe.
Källa: Charlotte Andersdotter / EU-kommissionens webb

INSTRUMENT ANALYS &
INTERNATIONALISERING:

Så arbetar vi
med hållbarhet
Inom instrument Analys och internationalisering bedriver vi omvärldsbevakning för att säkerställa att vi
gör rätt saker och bidrar till hållbar
produktion. Vi bygger nätverk och
förståelse för hur Produktion2030
kan stärka och komplettera liknande
initiativ runt om i världen och vi
samverkar och påverkar forskningsprogram, industrier och myndigheter
både i Sverige och EU. Vi samarbetar
även med globala organisationer som
World Economic Forum. På så vis
bygger vi breda internationella samarbeten för att göra det enklare för oss
att ständigt ligga i framkant av internationell forskning och innovation.
Genom att hela tiden analysera det
vi gör, skapar vi nya perspektiv och
möjligheter till ständig förbättring.
Vi har exempelvis analyserat alla våra
projekt för att förstå omfattningen
och inriktningen på projektresultat
som är kopplade till hållbarhet och
resiliens, några av resultaten hittar du
i detta magasin.
Läs mer om vårt arbete med analys
och internationalisering på
produktion2030.se/internationellt

JOHAN STAHRE
Instrumentansvarig

”Genom att hela tiden analysera
det vi gör, skapar vi nya perspektiv och möjligheter till ständig
förbättring.”
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ANALYS & INTERNATIONALISERING

Internationell samverkan
Under 2021 har samtliga strategiska innovationsprogram
kartlagt på sin internationell närvaro. Här visas en
ögonblicksbild av de strategiska innovationsprogrammens
globala kontaktnät – som hela tiden breddas och utvecklas.
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ANALYS & INTERNATIONALISERING

David Romero är professor i avancerad
tillverkning vid Tecnológico de Monterrey
University, Mexiko. Vi fick chansen att prata
med David om hans forskning och hans
syn på svensk produktionsforskning och
innovation, när han besökte Sverige.

– För att människor är de som driver ut
vecklingen framåt, det är det som gör oss
unika.
AI kan absolut stötta innovation, inkre
mentell innovation kan till exempel
ledas av AI och stöttas av människor, men
när det gäller radikal innovation är den
mänskliga hjärnan avgörande och männ
iskorna bör leda vägen med sin kreativitet
och uppfinningsrikedom.

Professor David Romero har
Sverige som ett andra hem.
”Jag hoppas att jag kan delta
i ett Luciatåg någon gång
som ’Lucio’. Min svenska
favoritmat är en dessert,
”prinsesstårta” – och jag
gillar konceptet ’fika’, jag har
faktiskt ett ’fika-kit’ på mitt
kontor i Mexiko.”

”Industri 4.0 behöver
ha människan i centrum”

D

avids forskning fokuserar
på människa-maskininterak
tion i industrin. 2016 var han
en av de ledande forskarna
som introducerade det helt
nya konceptet ”Operator 4.0” där författar
na menar att för att förverkliga den fulla
potentialen i Industri 4.0, och uppnå en
socialt hållbar tillverkningsindustri, mås
te människor – assisterade eller förstärkta
av teknik – stå i centrum.
Under den industriella utvecklingen
har det pågått en kontinuerlig diskussion
om hur långt automatiseringen bör gå.
Den vanliga uppfattningen brukade vara
att allt som kunde automatiseras också
borde automatiseras, och att människor
ersätts med maskiner. För några år sedan
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kunde vi se rubriker som ”Robotarna tar
våra jobb” i nyheterna.
– I stället för det binära tänkandet där
det är antingen maskin eller människa
måste vi tänka människa plus maskin. Då

”Vi måste tänka
människa plus maskin.
Då kan vi uppnå nya
effektivitetsnivåer”
kan vi uppnå nya effektivitetsnivåer som
varken maskiner eller människor kan
åstadkomma på egen hand, säger David.

David menar att Industri 4.0 borde
handla om teknik som hjälper människor
att utveckla deras fysiska, sensoriska och
kognitiva förmågor.
– Vi vill bygga smarta produktionssys
tem som är hållbara ur alla aspekter, där vi
använder teknik för att föra mänsklighet
en framåt och uppåt. Från att fokusera på
hur man automatiserar allt och ersätter
människor med teknik, har vi nu hittat
rätt riktning – att använda robotik, auto
mation och digitaliseringsteknik för att
assistera och förstärka människor och
samarbeta med maskiner för att designa
en bättre framtid inom industrin.

Så varför är David så intresserad av det
mänskliga perspektivet inom produktion?
P2030 #2.21

Människan i centrum
– Sveriges unika strategi
David har varit gästande professor både
vid Chalmers och Luleå tekniska universi
tet. Varför väljer han att återvända till Sve
rige och samarbeta med svenska forskare?
– Som världsmedborgare kallar jag
Sverige för mitt andra hem, säger David.
Varför är jag så bekväm att arbeta med
svenska forskare? Tja, jag gillar filosofin
”lagom”, både vad gäller hållbarhet och
innovation men också för att hitta rätt
balans i vad som ska automatiseras och
inte. Vad är rätt balans mellan mänskliga
och automatiserade uppgifter i ett smart
produktionssystem, vad är ”lagom” i Indu
stri 4.0?
Förutom ”lagom”, nämner David också
”samarbete” som nödvändigt för att föra
utvecklingen framåt på ett balanserat sätt.
”Rättvisa”, ”balans” och ”framåtanda” är
andra attraktiva aspekter i den svenska
kulturen enligt David.
– Jag tror att detta gör Sveriges ekosys
tem för innovation ganska unikt, säger
David. Till exempel blev jag väldigt glad att
se hur Sverige presenterade sig som offi
ciell partner för Hannover-mässan 2019;
presentationen handlade helt om samar
bete och innovation.

ka universitet samarbetar för att utbilda
landets framtida arbetskraft.
– Att låta människan vara kärnan i den
nationella strategin kommer att göra
att Sverige fortsätter att ligga i topp när
det gäller till exempel konkurrenskraft,
innovation och balans i arbetslivet, säger
David.

Mexiko och Sverige, både
skillnader och likheter
– Mexiko är ett land med mycket kon
traktstillverkning, berättar David. Idag
fokuserar industrin främst på kostnads
mässigt konkurrenskraftig tillverkning.
Universitetet Tecnológico de Monterrey
arbetar nära industrin med fokus på til�
lämpad forskning och liknar många uni
versitet i Sverige, enligt David.
– Jag tror Mexikos största utmaning
är att vi måste bli mer innovativa när
det gäller produktion. Vi måste bli mer
konkurrenskraftiga när det gäller design
och konstruktion av inhemska produkter.
Sverige har redan bra design, bra kon
struktion och bra tillverkning. Mexiko har
hittills lagt alla ägg i samma korg, tillverk
ning. Vi måste bli mer konkurrenskraftiga
längs hela värdekedjan, säger David, och
fortsätter;
– Men vi har några stora fördelar. Vi har
rika naturtillgångar, en ung arbetskraft
och kreativiteten finns där. Vi behöver
bara lära oss att industrialisera den – att
systematisera våra innovationsförmågor
och till exempel utveckla immaterial
rätten.

Kognitiv interaktion, Davids nästa fokus
Framåt kommer David att fokusera sin
forskning mer på hur teknik kan stötta
kognitiva förmågor.
– I början gjorde vi en hel del arbete, från
exoskelett och andra typer av wearables
och supportsystem till samarbetande
robotar för Operator 4.0. Nu vill vi foku
sera mer på ”Cognitive Operator 4.0”. Vi
ser att kollektiv intelligens kommer att
skapas som en kombination av mänsklig
intelligens och AI. Gemensamma kogni
tiva system som förenar smartheten hos
människor och maskiner kommer att for
mas. Vi kommer att fokusera på hur man
designar denna nya kognitiva interaktion
mellan maskiner och människor.
– I framtidens fabriker arbetar
människor, robotar och AI tillsammans,
säger David.
Återigen nämner han att Sverige är i
frontlinjen:
– När alla pratade om ”Internet of
Things”, pratade svenska ABB istället om
”Internet of Things, Services and People”
– där ”Things” motsvarar smarta maskiner,
”Services” motsvarar AI och ”People” mot
svarar ”Operator 4.0”, avslutar David.

Publiceringen av ”Operator 4.0” gjorde David
känd som ”LEGO-professorn”. ”När vi först
lanserade idén om ’Operator 4.0’ försökte vi
illustrera konceptet på ett sätt som kunde attrahera även personer utanför akademin. Då kom vi
på idén att använda LEGO för att visualisera våra
idéer ”.

Så hur ser David på svensk
produktionsforskning och innovation?
– Det jag ser som unikt med Produk
tion2030, och som sticker ut i jämförelse
med andra länders strategier för Industri
4.0, är att Sverige och Produktion2030 sät
ter människan i centrum, säger David. Alla
länder med samma finansiella förmågor
kan få tillgång till samma teknik. Konkur
rensfördelen kommer från människorna;
deras kreativitet, uppfinningsrikedom
och innovationsförmåga, hur de väljer
att utveckla och använda tekniken och så
vidare.
Som exempel nämner Da
vid Produktion2030s natio
nella forskarskola där svens
P2030 #2.21
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För mer info, kontakta:

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

Läs mer om instrumentet
Projekt på
produktion2030.se

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 nyligen genomförd 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
nr 12 – hållbar konsumtion och produktion,
mål nr 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nr 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.

Hållbar
produktion
i Sverige
18

Vi samlar Sverige för hållbar produktion!
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Flap

 SEYED HOSSEINI

 LUIS RIBEIRO

PROJEKTLEDARE, RISE IVF

Turn2Flex-projektet avser att
tillverka hög-hållfasta metalliska ytor
direkt via hårdsvarvning för att öka
livslängden hos lager som till exempel
används inom vindkraftverk.
Målet är att skapa höghållfasta
metalliska ytor via hårdsvarvning för
att 1) öka livslängden för lagerapplikationer i krävande miljöer, 2) högre
produktionsflexibilitet, 3) nya leverantörskedjor där nya samarbeten
skapas (internationella), 4) hitta fler
tillämpningsområden för hårdsvarvning via ökat samarbete med
små och medelstora företag, ökad
resultatspridning via vetenskapliga ar-

PROJEKTLEDARE, RISE IVF

Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft hette Produktion2030:s
utlysning under våren 2021. Efter utlysningen beviljades åtta projekt
finansiering. Här presenteras de lite närmare.

Turn2Flex
tiklar för att marknadsföra medlems
företagen och svensk forskning inom
bearbetning och materialvetenskap.
Turn2Flex bidrar till Agenda
2030:s hållbarhetsmål nr 7, 8, 9 och
12 genom att kunna minska antalet
processteg, eventuellt eliminering av
skärvätskor eller användande av minimalsmörjning, mindre materialspill
och ökad livslängd på de tillverkade
produkterna.
I projektet samverkar RISE,
Chalmers, SKF, Ovako, Sumitomo,
SKTC och SST.

Skräddarsydd
grafenproduktion

visa dess affärsmässiga motivering.
Projektet bidrar främst till Agenda
2030:s hållbarhetsmål nr 9 och
mer specifikt till 9.4 Uppgradera
alla branscher och infrastruktur för
hållbarhet. Vi har ett tydligt syfte att
förbättra resursanvändandet genom
delade resurspooler. Vi ser dessa
pooler som ett centralt verktyg för
att utöka resursutnyttjandet, minska
antalet lediga resurser som förbrukar
energi utan att tillföra värde, låta
resurser användas vid rätt tillfälle för
rätt affärsmöjlighet och sedan delas
med andra uppsättningar.
I projektet samverkar Linköpings
universitet, Opiflex, ORKLA, Spendrups, RISE, Löfbergs, Dagab och
Sweden Food Arena.

 ROLAND BÄCK

PROJEKTLEDARE, 2D FAB AB

Projektets mål är att utveckla en
process för tillverkning av tvådimensionella material, specifikt grafen
i detta fall. Med den förbättrade
processen avser vi att kunna leverera
en kundanpassad produkt tillverkad
med en låg energiförbrukning.
Grafen är ett fantastiskt material
med många spännande tillämpningar.
Det finns dock många olika typer av
grafen och väldigt få av dessa tillverkas idag storskaligt i energieffektiva

”Projektets idé är
att på ett grönt
sätt tillverka
grafen.”
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processer. För att kunna realisera
nya grafentillämpningar ämnar det
här projektet möjliggöra storskalig
produktion av material som passar
projektets värdekedjeinspirerade
konsortium.
Grafen kan användas i material
som bidrar till bättre miljö som t.ex.
i batterier i bilar och lättare och
starkare material. Projektets idé är
att på ett grönt sätt tillverka grafen
genom att i värdekedjan kunna välja
grafit från hållbara brytningar för
vidare behandling i vår energieffektiva process.
Projektet är ett samarbete mellan
2D fab, Valmet, VestaSi (del av SKF),
Mittuniversitetet samt Chalmers
Industriteknik.

Projektet ProThin undersöker
robustheten i Laser Powder Bed
Fusion-processen och fokuserar på
integriteten hos de tunna väggar och
smala kanaler som produceras med
denna teknologi.
Vi hoppas få en djupare förståelse
för källan till variationer i Laser Powder Bed Fusion-processen. Projektet

COMPOSE
 IRMA HEIKILÄ

PROJEKTLEDARE, SWERIM AB

Kärnkraftverk innehåller många
driftskritiska metallkomponenter
i mycket stort format, där kraven
på materialhomogenitet är extremt
höga. Med PM-HIP kan man resurssnålt skapa just dessa. Projektets
iterativa processoptimering syftar till
att eliminera de vanligt förekommande syreinneslutningar som påverkar
materialegenskaperna negativt. Runt
hörnet finns en helt unikt resurssnål tillverkningsmetod för dessa
komponenter.
Vi hoppas uppnå en ny processväg
för tillverkning av stora komponenter

samt komplett materialdata för applikationen inklusive slutanvändartester.
Projektet bidrar till Agenda 2030:s
hållbarhetsmål nr 9, Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur och
nr 7, hållbar energi för alla.

bidrar till Agenda 2030-målet om
hållbar konsumtion och produktion.
I projektet samverkar Siemens
Energy, Alfa Laval, Höganäs, SLM Solutions Group AG, Etteplan Sweden,
MSC Software Sweden, Rena Technologies GmbH, Nikon Metrology,
Chalmers University och RISE IVF.

EXPLAIN

PROJEKTLEDARE, LINKÖPINGS UNIVERSITET

Livsmedelssektorn karaktäriseras av säsongsvariation och
produkter har viktiga variationer i
både form och presentation. Fast
automation används för att tillgodose den höga produktionstakten
för vissa produkter. Men industrin
ser en ökning i anpassade beställningar vilket kräver avpalletering
och ompalletering av produkter som
kommer från huvudlinjen. Projektet
kommer att kombinera toppmoderna
mobila robotlösningar med autonom
beslutsfattande programvara för att
stödja ”on-demand” produktion av
skräddarsydda produkter genom att
använda delade resurser.
Vi vill konstruera en prototyp som
visar konkreta fördelar med att använda delade resurspooler i livsmedelssektorn, inom palleteringen och

 PATRICIA VAN LOON

 SEPEHR HATAMI

 AMOS NG

PROJEKTLEDARE, CHALMERS TEKNISKA
HÖGSKOLA

Projektet IoTCirProd handlar
om hur digitalisering, med särskilt
fokus på Internet of Things (IoT),
kan möjliggöra utveckling och
övergång till cirkulära affärsmodeller.
Detta genom att till exempel förlänga
produkters livslängd, exempelvis med
övervaknings- och spårningsverktyg och förbättring av service och
support. Projektet fokuserar på hur
IoT, nya och existerande affärsrelationer i försörjningskedjan i samverkan
med utveckling av nya lösningar för
material- och produktionsstyrning
(MPS) av cirkulära flöden möjliggör

denna övergång. Vi vill utveckla ny
kunskap om IoT, och ta fram en mognadsmodell, för att stödja företag
inom tillverkningsindustrin i Sverige
i utveckling och övergång till ett
cirkulärt produktionssystem.
Projektet bidrar främst till agenda
2030:s hållbarhetsmål nr 12, Hållbar
produktion och konsumtion.
I projektet samverkar Chalmers
(Supply and Operations Management), ESAB, Husqvarna, Meridion,
Piab och RISE IVF.

PROJEKTLEDARE, UPPSALA UNIVERSITET

EXPLAIN-projektet syftar till att
öka och utveckla svensk tillverkningsindustris hållbara produktion,
för lönsamhet och konkurrenskraft.
Projektet bedriver forskning och
utveckling av en ny generation av interaktiva och innovativa beslutsstöd,
där virtuella produktionsmetoder
fusioneras med maskininlärningsalgoritmer för ökad kunskap och förståelse inom produktionssystemets
livscykel. EXPLAIN baseras på ett
human-in-the-loop system som tar
sig an komplexa flermålsbeslut inom
produktionsplanering och styrning
rörande energi- och resurseffektivitet.
Projektet knyter an till ett
paradigm som betonar saminlärning mellan människa och maskin
(”human-machine co-learning” på
engelska) genom överförbarhet av
preferenser/värden och kunskap
mellan människa och maskin i ett
sammanhang av flermålsoptimering
(produktivitet och hållbarhet). I motsats till många andra pågående initiativ inom virtuell produktion och AI
som syftar till att ersätta människor,

fokuserar EXPLAIN på hur människor
och AI kan lära av varandra. Vårt mål
är att projektet kommer att skapa ett
unikt, långsiktigt bidrag till kunskapsdriven industri i Sverige.
EXPLAIN har som mål att
integrera energi- och resursförbrukningsvariabler med de traditionella
prestationsindikatorerna för produktivitet och kostnadseffektivitet. Dessa
målparametrar förenas med ny AI-genererad kunskap i beslutsprocessen
hos tillverkande företag. Därmed är
projektet huvudsakligen kopplad till
hållbarhetsmål nr 9, Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur,
genom effektivare resursanvändning,
stärka forsknings-, utvecklings- och
innovationsförmågan samt den tekniska kapaciteten i industri, inklusive
små och medelstora företag.
I projektet samverkar Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan
(inst. för Industiell Produktion), ABB
Power Grids Sweden AB, AstraZeneca AB, MainlyAI AB, RISE Research
Institutes of Sweden AB, Scania CV
AB och Seco Tools AB.

RaSP
 KERSTIN JOHANSEN

PROJEKTLEDARE, TEKNISKA HÖGSKOLAN
I JÖNKÖPING

Projektet RaSP hanterar utmaningar för tillverkningsföretag som
startar nya, det vill säga greenfield-produktionsanläggningar. För
ett producerande företag behövs
resilienta, resurseffektiva och hållbara lösningar som kan hantera de
framtida kraven på ett flexibelt sätt.
Projektet syftar till att utveckla
ett ramverk som proaktivt stöder
svensk tillverkningsindustri att ligga i
framkant i övergången mot cirkulär
produktion och skapa förutsättningar
för resiliens och hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Vi vill under projektet,
genom ett interaktivt arbetssätt,
bidra till en successiv och gemensam
kunskapsutveckling i samproduktion.
Vårt projekt kopplar i huvudsak
till det globala hållbarhetsmålet nr 9.
Projektet bidrar till målet genom att
stärka små och medelstora företags
möjligheter till utveckling genom

att främja en hållbar industri som
utvecklas för att möta krav på en
cirkulär ekonomi. Genom att involvera olika aktörer stärks forsknings-,
utvecklings-, och innovationsförmågan som helhet.
I projektet deltar Polarbröd AB,
Havredals biodevelop AB, FalksMetall
AB, 3Button Group AB, P9 Projekt
AB, RISE IVF AB, Luleå tekniska
universitet och Tekniska Högskolan i
Jönköping AB.

”Vårt projekt
kopplar i huvudsak
till det globala hållbarhetsmålet nr 9.”

I projektet samverkar Swerim,
KTH, Carpenter Powder Products,
Forsmarks Kraftgrupp, MTC Powder
Solutions, OKG, Quintus Technolo
gies, Thermotech och Ringhals.

P2030 #2.21

FOTO SHUTTERSTOCK

8

Utmanande projekt för
hållbar konkurrenskraft

IoTCirProd

ProThin
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om företagen själva utvecklar en
lösning, säger Jannicke Baalsrud
Hauge, forskare på KTH i Södertälje,
och fortsätter:
– Det som slagit mig är hur villig
svensk industri är att stötta forsk
ningen genom uppgifter till stu
denter, tillgång till data och hjälp
med medfinansiering. Det visar hur
öppen svensk industri är och att de
ser värdet i ett så här tätt samarbete.
Där tror jag att Produktion2030 och
liknande initiativ bidrar.
Sandra Mattsson, RISE, är projekt
ledare för SCARCE II. Hon lyfter fram
Produktion2030 som en kanal för
att sprida kunskap från projektet
bredare till industrin.
– Vi ser en stor möjlighet med de
Teknikworkshoppar som anordnas
av Produktion2030 där vi sprider
kunskap från projektet till små och
medelstora företag. Till exempel
om modellen Circular Strategies
Scanner som hjälper tillverknings
företag att gå över till en cirkulär
ekonomi, säger Sandra.

Samverkan med fördelar
– för både forskare och företag
I Produktion2030-projektet SCARCE II samverkar sju
företag, två lärosäten och ett institut för att undersöka
hur digitala verktyg och delning av data kan öka värdet
för företag i en värdekedja. Samverkan som ger fördelar
för både företag och forskare.

K

ärnan i projektet är
två mindre företag i en
värdekedja, Bror Tonsjö
och Parker Hannifin,
som levererar till Scania.
Övriga projektpartners är Siemens,
AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing,
EQpack, Chalmers, KTH och RISE.
Målet är att demonstrera hur digi
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tala verktyg och delning av data kan
öka värdet för företagen i värde
kedjan.

Clas Tengström, VD på Bror Tonsjö:
– För oss ger ett sådant här pro
jekt en ofiltrerad kanal in i forskar
världen. Vi får möjlighet att möta
forskare och studenter som hjälper

oss att ifrågasätta det vi gör. Det ger
möjlighet att tänka på andra sätt
och fundera på om det vi gör idag
nödvändigtvis är rätt imorgon.
Genom den här typen av projekt
bygger vi relationer som vi inte
hade gjort annars, både med kun
der och leverantörer men också
mot forskarvärlden.
Också Elin Nordmark, produkt
chef för Digital Enterprise på
Siemens, ser fördelar med nära sam
verkan med akademi och institut.
– För oss som företag finns ett
stort värde i att få en inblick i hur
man arbetar på forskningssidan.
Vi har fått en bra förståelse för hur
P2030 #2.21

vi kan tänka strukturerat kring de
frågor vi vill påvisa, säger Elin.
Projektet har även lett till ökad
samverkan mellan lärosätena som
deltar.
– KTH och Chalmers har flera kon
taktytor i projektet och vi har re
gelbunden kommunikation. Bland
annat undersöker vi om en del av
arbetet i arbetspaketet jag leder
kan genomföras som ett examens
arbete. Jag jobbar på Chalmers men
exjobbet kan lika gärna utföras på
KTH, säger Robin Hanson, forskare
på Chalmers.
Forskarna i projektet ser också
samverkan med industrin som
mycket värdefull.
– Produktion2030 knyter sam
man företagens problem med
forskningsproblem och ger oss en
klar agenda för vad vi ska fokusera
på. Lösningen kan sen överföras
till andra företag vilket inte sker
P2030 #2.21

Hela värdekedjan i fokus
Elin Nordmark berättar att det är
ovanligt att titta på data från en hel
värdekedja på det sätt som görs här:
– Företag delar ofta vissa data som
till exempel planering och ordrar.
Men den här graden av transparens
mellan bolagen är ovanlig och jätte
spännande och hade varit svår att få
till utan Produktion2030, säger Elin.
– Det som behövs idag är sam
verkan mellan olika aktörer i en
värdekedja. Ofta fokuserar man på
sin egen produktion när det gäller
förbättringar, men allt ingår i en
kedja. När något
förbättras i en
del finns risk att
problemet flyttas
framåt eller bak
åt i kedjan och
då sker ingen
förändring. Där
för är det viktigt
med helhetsperspektivet så att vi
inte bara flyttar runt problemen
utan skapar metoder för att faktiskt
förbättra, fortsätter hon.
Full transparens i en värdekedja
innebär att inte bara titta på pro
dukten, utan även det som bidrar

till produkten. I projektet under
söker man även förpackningar och
hur digital teknik kan förbättra och
effektivisera användningen och un
derlätta cirkulära flöden.
– Förpackningar är en av de vik
tigaste frågorna inom hållbarhet.
Överdriven användning av förpack
ningar i kombination med dålig
tillgång till information om för
packningar har länge varit ett hett
ämne för miljöstudier inom till
verkning. Vi hoppas kunna samla in
tydligare information med hjälp av
spårningsteknologier så att förpack
ningar kan hanteras bättre, berättar
Sasha Shahbazi, forskare på RISE.
Projektet ska skapa en demon
strator vilket görs genom att koppla
ihop tre befintliga testbäddar; en på
KTH i Södertälje, en på Stena Indu
stry Innovation Lab i Göteborg och
en hos RISE IVF.
– Denna sammankoppling hade
inte hänt utan Produktion2030 och
det sätt utlysningen var formulerad.
Arbetssättet inom Produktion2030
leder till nya frågeställningar, säger
Sandra som tror på fortsatt samver
kan efter projektets slut.
– Totalt samverkar tio parter som
har arbetsmöten var tredje vecka.
Det ger många kontaktytor och
möjligheter till samverkan som
med all sannolikhet kommer att
leva vidare utanför projektet efter
som vi lär känna varandra, avslutar
Sandra.

”Vi ser en stor
möjlighet med de
Teknikworkshoppar
som anordnas.”
Sandra Mattsson,
RISE, är projekt
ledare för
SCARCE II.
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Produktion2030-projektet DigMetal har byggt
världsledande teknik för att minska svinn och
spara kostnader för produktion och montage
av metallkomponenter i samband med byggen.
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LITY AND
CIRCU
PORTFOLIO
OF THE PROD LAR ECONOMY ACTIO
NS WITHI
UKTION2030
N THE PROJE
STRATEGIC
CT
INNOVATIO
N PROGRAMM

Sustainab
in Produk ility
tion2030

RESULTATET AV PRODUKTION2030-PROJEKT

ARPITA CHAR
I, JOHAN
VOGT DUBE
EMMA LINDA
RG,
HL, PATRI
K WILLIAM-O
ERIK SUND
IN, MAGN
LSSON,
US WIKTO
BJÖRN JOHAN
RSSON,
SSON, CECIL
AND JOHAN
IA WARROL
STAHRE

Världsledande teknik

L

udvig Emgård, VD och grundare på
Spotscale AB, är projektledare.
– Vi hade inte gett oss på det här
produktionsnära problemet utan
Produktion2030. Att vi blev så upp
slukade av värdekedjan och det vi kunde tillföra
var Produktion2030:s förtjänst. Det har vässat
lösningen vi kommit fram till, säger Ludvig och
fortsätter:
– Vi har byggt unik teknik med högt värde i
branschen. Tekniken är otroligt lovande och kan
appliceras i många olika byggsammanhang.
Projektet har fokuserat på spiraltrappor i me
tall som fästs på husväggen. När en trappa ska
tillverkas behöver producenten veta hur väggen
där den ska monteras ser ut.
– Idag är det i princip någon som åker ut med
måttband och lasermätare och klättrar upp på
en stege för att mäta och fota av väggen där trap
pan ska monteras, berättar Ludvig. Utifrån det
skapas sen en ritning.
Problemet är att ingen vill riktigt vill ta ansvar
för mätmomentet eftersom det lätt blir fel, vil
ket i sin tur leder till både kostnader och svinn.
– Både producenten och beställaren önskar att
man hade en metod som gav ett tillförlitligt un
derlag. Fler trappor blir rätt vilket gör alla nöjda,
säger Ludvig.

Lösningen som tagits fram i projektet går ut
på att en QR-kod appliceras på väggen och sen
tas ett antal bilder av väggen med hjälp av en
drönare.
– Eftersom vi vet storleken på QR-koden kan
vi på millimeternivå säga storleken på väggen
med hjälp av avancerad bildbehandling och AI,
berättar Ludvig.
Tanken är att vem som helst på byggplatsen
ska kunna utföra mätningen. Bilderna skickas
till en dator som verifierar att bilderna blev till
24

räckligt bra för att användas. Väggen visas sedan
i en webbläsare där trappan automatiskt kan
genereras så att man ser hur trappan ser ut och
hur den passar mot väggen.
– Det här är unikt. Ofta krävs en CAD-specialist
för att göra detta men här kan säljaren göra det
själv eftersom det inte krävs någon teknisk kom
petens för att simulera trappan på den virtuella
väggen, fortsätter Ludvig.

Visionen är att 3D-visualiseringen av trappan
skickas direkt till fabriken och att trappan
produceras automatiskt utifrån 3D-förlagan.
– Det skulle leda till mindre spill och färre
fel eftersom ritningen är mer entydig, säger
Ludvig.
I projektkonsortiet ingår trapptillverkaren
ABC Solutions, byggbolaget Åhlin & Ekeroth
Byggnads, Spotscale som är experter på 3Dmapping, SkyMaker som är experter på konfiguration och RISE som står för expertis när
det kommer till drönaren. Samverkan genom
Produktion2030 har gett effekter även utanför
projektet. Ludvig berättar om fortsatt samver
kan mellan ABC Solutions och SkyMaker och
mellan Spotscale och RISE.
– En framgångsfaktor som gjort att vi utveck
lat något så konkret är att vi varit ett projekt
konsortium med små företag. Små bolag har
helt enkelt inte tid och råd att vara med i forsk
ningsprojekt om de inte kan få ut konkret nytta
som går att kommersialisera, säger Ludvig.
Projektet pågår året ut och redan nu finns en
fungerande prototyp av tekniken.
– Mätningar görs inte bara för trappor utan
för andra metalldetaljer som skorstenskupor,
balkonger, räcken och så vidare, Visionen är att
den här tekniken ska bli branschstandard.
Metallproducenter och byggbolag får gärna
höra av sig till oss, avslutar Ludvig.

E

Hållbarhet
i Produktion2030:s
forskningsprojekt

12

Ludvig Emgård, VD och grundare
på Spotscale AB är projektledare
för DigMetal.

projekt uppgav att de
lyckats förbättra samtliga
tre dimensioner
av hållbarhet

50%

+50%
”En framgångs
faktor som gjort
att vi utvecklat
något så konkret
är att vi varit
ett projektkonsortium med
små företag.”
P2030 #2.21

uppgav att de haft
kompetenser kopplade
till hållbarhet
i projektet

!

Hållbara lösningar
är viktigaste drivkraften
för långsiktig
konkurrenskraft

Så arbetar vi
med hållbarhet
Inom Produktion2030 finansierar
vi projekt genom våra utlysningar. Projekten har olika storlek och karaktär;
testbäddsprojekt, innovationsprojekt och idéprojekt. Alla projekt ska
fokusera på de industriella utmaningar
som Produktion2030 har identifierat.
Det är utmaningar som måste adresseras för att vi ska skapa långsiktigt
hållbar industri ur alla tre dimensioner
– ekonomisk, miljömässig och social.
I vår senaste utlysning sökte vi projekt som bidrar till hållbar och resilient
produktion och vi är mycket glada
över gensvaret. Även utlysningen före
det hade hållbarhet som tema och
där beviljades åtta projekt finansiering
och har nu satt igång – de presenteras
också lite närmare i detta magasin,
på sidan 20–21. Under förra året
genomförde vi en genomlysning av de
projekt som hittills fått finansiering
inom Produktion2030 och hur dessa
bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda
2030.
Läs mer om våra projekt på
produktion2030.se/projekt

har på något sätt arbetat
med cirkulär ekonomi

SDGs

Vanligast att koppla till följande av FNs globala hållbarhetsmål:
SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion
SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 4: God utbildning

Baserat på en studie av Produktion2030:s projekt. Enkäten skickades ut till samtliga 113 projekt
som då erhållit finansiering inom Produktion2030, 78 svarade.

P2030 #2.21

INSTRUMENT PROJEKT:

MARTIN FRIIS
Instrumentansvarig

”I vår senaste utlysning sökte vi
projekt som bidrar till hållbar
och resilient produktion.”
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UTBILDNING

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

Läs mer om instrumentet
Utbildning på
produktion2030.se

Kompetens
som håller
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 samt
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utbildningssatsningarna Ingenjör 4.0, kompetensutveckling riktad till industrin, och Civilingenjör
4.0, nya kursmoduler med fokus på industriell
digitalisering till civilingenjörsutbildningarna.

P2030 #2.21
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Ingenjör 4.0
– get ready for the future
of smart production
Ingenjör 4.0 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.

 HUMAN ROBOT COLLABORATION
The number of installed industrial robots in
production systems are increasing with around
15 percent per year. Even though technologies
for safe interaction between human and robots
have been around for quite some time, only
around 3 percent of the newly installed robots
can be used for collaborative tasks. However, it is
believed that Human Industrial Robot Collaboration (HIRC) will be more common in the future.
This module focuses the abilities and challenges
of the industrial robots that can be used for
collaborative tasks. You will be given tools and
methods for analysing the product design, workstation design and robot application in terms of
safety, flexibility, productivity, and ergonomics.

 CONNECTIVITY, 5G AND CLOUD

COMMUNICATION
5G promises to be a key enabler for Factories of
the Future. This module aims at describing how
5G can enable an adaptive information system in
an Industry 4.0 environment and to practically
and theoretically enable connectivity by performing a Factory Radio Design. You will learn about
the capabilities of 5G that can support manufacturing and demonstrate examples of how 5G
can be applied in a manufacturing context.
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 STANDARDS AND INTEROPER-

ABILITY IN DIGITIZED INDUSTRY
This module focuses how standards enable
interoperability in a digitized information
environment. You will have an understanding
of how standards enable interoperability, in the
sense that information should flow seamlessly
between the computer systems and services in a
connected system. Many different standards exist
and are in development for the digitized industry.
However, it is difficult to know which standard to
use, and how to use it, without prior knowledge
and experience. This module will provide an
overview of existing standards and the standard
bodies and communities that are of relevance to
smart industry.

 MANAGEMENT OF MANUFACTURING
DIGITALIZATION
The course provides an understanding of how
increased digitalization can be achieved through
organization and change management as well
as its ability to contribute to more sustainable production through service and business
development. The course also creates a basis for
critical analysis of ethical, security and integrity
challenges through increased digitalization of
production. You will be given nuanced perspectives of the opportunities and challenges of
managing manufacturing digitalization.

INSTRUMENT UTBILDNING:

Så arbetar vi
med hållbarhet
Utbildning är troligen det effektivaste sättet att skapa förutsättningar
för omställningen mot en hållbar
produktion. Inom instrumentet Utbildning har vi i samverkan med Svenska
Produktionsakademin introducerat
specialiserade kurser kopplat till
hållbarhet på doktorand- och civilingenjörsnivå men också för industriell
fortbildning. Kurserna handlar bland
annat om resurseffektiv och cirkulär
produktion, där hållbarhet lärs ut ur
såväl miljömässigt som ekonomiskt
perspektiv baserat på aktuell forskning.

 SUSTAINABLE PRODUCTION

SYSTEMS
Sustainable Product Systems is created for industrialists seeking to increase their understanding
and confidence to drive towards more environmentally sustainable product design. The module
offers unique perspectives from experts and
participants through continuous cross-company
collaboration in learning teams that will broaden
your learning network and support your work in
your organization.

 CYBER PHYSICAL SYSTEMS

AND DIGITAL TWINS
Cyber-Physical Production Systems (CPPS) can
be understood as systems that consist of autonomous and cooperative elements/sub-systems that
are getting into connection with each other in
situation-dependent ways, on and across all levels
of production, from processes, production lines,
to logistics networks. Integration of analytical
and simulation-based models to their physical
counterparts, i.e., Digital Twins (DT), can be projected to become more significant than ever in
future industrial applications. This module covers
the general terminology and concepts related to
cyber- physical systems and digital twins.

P2030 #2.21

Vi har också Ingenjör 4.0, korta webbbaserade utbildningsmoduler för
yrkesverksamma – utvecklade och
pilottestade tillsammans med industrin
och 13 lärosäten. Modulerna handlar
om digital och uppkopplad industri
och en tydlig målsättning är just att
skapa en hållbar framtida produktion
med digitaliseringen som verktyg. Med
stöd från Teknikföretagen och Sveriges
Ingenjörer hoppas vi ytterligare kunna
utveckla Ingenjör 4.0-utbildningar för
att bidra till en långsiktig och kunskapsbaserad hållbar svensk produktion.

”From Ingenjör 4.0 I took the course on Standards and
Interoperability in Digitized Industry. From the course
my expectation was to learn more about standards
and methods and technologies used to prepare smart
factories into this future, and the course was exactly
concentrated on that. The modules were well-prepared, they never
had contents more than required but the exact content to know
much deeper about the topics that were discussed. I’m very happy
about the course and I would suggest taking this course to understand
more about the concepts and to understand more about what exactly
you need to know about standards in digitized industry and the
technologies on it. The content was, I would say, pin-point on topic.”
GABRIEL SEBASTIAN, INDUSTRIAL PHD STUDENT, UNIVERSITY WEST AND VOLVO GROUP
P2030 #2.21

Läs mer om våra utbildningar för
industri och akademi på
produktion2030.se/utbildning

BENGT-GÖRAN ROSÉN
Instrumentansvarig

”En tydlig målsättning är just
att skapa en hållbar framtida
produktion med digitaliseringen
som verktyg.”
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Ilaria Barletta har gått ett flertal av
Forskarskolans kurser. Hon upplever att kurserna inte bara gett henne
användbar kunskap som hon kunnat
nyttja i sin forskning, utan även ett värdefullt nätverk med andra doktorander
runtom i Sverige.
FOTO Chalmers

Ilaria Barletta,
Chalmers.

”Värdefulla nätverk”

D

oktorandstudenten Ilaria
Barletta, som forskar i metoder
kring hållbar produktion vid
Chalmers tekniska högskola,
har under de senaste åren g
ått fem olika kurser i Produktion2030:s
Forskarskola; International Production,
Sustainable Development, Product Design
Optimisation, Research Communication in
Media, Step 1 och Step 2.

“I did study the Ingenjör 4.0 modul
Human Robot Collaboration. What
I did appreciate with this module
was the increased understanding
of designing work-stations and the
collaborative tasks that can be done
at the work-station. I truly enjoyed
the task allocation model as well the
webinars when we could interact
with the professor. She was very
skilled.
I would give my best recommendations to sign up for this module.”

– Det första jag kommer att tänka på när
det gäller Forskarskolan är de relationer
och nätverk med andra doktorander jag
har skapat under kurserna – både i form av
vänner och värdefulla kontakter för min
forskning. Även om vi har kommit från

– Genom kursen Product Design Optimisation fick jag en förståelse för optimerings
tekniker – det är inte något jag normalt
använder men som jag nu känner mig

bekant med, vilket underlättar mycket när
jag stöter på dessa tekniker i litteraturen.
Dessutom är det en jättebra början för de,
som jag själv, som vill lära sig mer om ma
skininlärning, fortsätter Ilaria.
Till andra som funderar på att gå någon
av Forskarskolans kurser ger Ilaria rådet
att noga välja bland alla intressanta
kurser, vilken eller vilka som passar deras
doktorandstudier bäst.
– Tänk både på hur relevant kursens
innehåll är för din egen forskning, men
också hur mycket tid du kan ägna åt studi
erna. Vissa är mer tidskrävande än andra,
så det gäller att hitta en bra balans mellan
Forskarskolan och dina andra doktorandå
taganden, avslutar Ilaria.

Utlysning: Kurs i mångfald och inkludering
Hållbarhet omfattar
ekonomisk, miljömässig
och social hållbarhet och
är en central tvärvetenskaplig aspekt av
framtida produktion.

MAGNUS BJERKNE GERDIN, SENIOR SOLUTION ARCHITECT,
DIGITAL TRANSFORMATION INNOVATION, SKF
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olika discipliner har vi funnit att vi har
haft mycket gemensamt, säger Ilaria.
Samtliga kurser Ilaria har gått tycker
hon har varit användbara för hennes egen
forskning, men alla på sitt sätt.
– Media-kursen fick mig verkligen att
haja till kring hur viktigt det är att vi fors
kare kan kommunicera våra resultat. Det
var också tack vare det jag lärde mig i den
kursen som gjorde att jag kunde starta
min egen podcast, DigiTalk Pod, på Chal
mers, säger Ilaria.
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Social hållbarhet handlar om att
bygga ett inkluderande samhälle och
återkommer i flera av de globala hållbarhetsmålen. Svensk tillverkningsindustri
har potential att bättre bidra till ett
inkluderande samhälle. Både genom de
produkter och tjänster som erbjuds,

genom de fabriker där de produceras
och genom de forsknings- och utvecklingsinitiativ som genomförs för att
förverkliga dem.
För att stötta industrin i omställningen öppnar Produktion2030 upp en

utlysning för en kurs i mångfald och
inkludering. Som första steg kommer
kursen att erbjudas till doktorander
genom Produktion2030:s nationella
Forskarskola och planen är att på sikt
även erbjuda kursen genom andra
utbildningsinitiativ.
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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.

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

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

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

Från
forskning
till företag
32
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Sansera Sweden AB har en offensiv vision,
de ska bli Trollhättans femte största företag.
För att nå visionen tar de hjälp både av varandra
och andra. ”Vi kan inte komma på allt själva”,
säger VD Jimmie Cato.

10

snabba
om teknikworkshopparna
Gör forskningsresultat
tillgängliga för Små och
medelstora företag

FOTO Sansera Sweden AB

Erbjuder ett aktivt möte
mellan företag och forskare
och skapar nya kontaktytor
Representerar ett stort
urval av deltagande små och
medelstora företag
Innebär kunskapsöverföring i verkligheten, ofta
både praktiskt och teoretiskt
Lyfter vikten av regional
kännedom om små och
medelstora företag

SANSERA SWEDEN AB

Visionsdriven
innovation

S

ansera Sweden AB tillverkar vevstakar
till dieselmotorer. Nuvarande produk
tionslinje börjar bli till åren kommen.
– När jag började 2010 producerade vi
73 bitar i timmen. Idag producerar vi 96
bitar i timmen utan att ha gjort några större inves
teringar i maskiner. Det vi har gjort är att förbättra
arbetssätten, berättar Jimmie Cato som är VD.
Digitaliseringen är ett verktyg, inte ett mål
Jimmie berättar att han ofta får frågan om företaget
har en digital strategi.
– Och svaret är nej, det har vi inte. Vi har vår vi
sion, och för att vi ska kunna nå den måste vi vara
produktiva och effektiva med bibehållen eller för
bättrad produktkvalitet och arbetsmiljö för våra
operatörer, säger Jimmie och fortsätter:
– Digitalisering är ingen strategi, det är ett medel
för att nå vår vision.
För att följa med i den digitala utvecklingen är
Sanseras angreppssätt att lyssna och förstå vilken
skillnad olika lösningar kan göra i den egna verk
samheten. Jimmie har själv deltagit i flera av de
Teknikworkshoppar som arrangeras inom Produk
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Ger möjlighet att bygga
nätverk med likasinnade
företag runt om i landet
Leder till att företagen ”gör
egen verkstad”
Visar att ”rätt” valt forskningsområde skapar engagemang och affärsutveckling
Skapar ett ”årshjul”
med Teknikworkshoppar
för företagens planering

tion2030. Något som bland annat lett till att de nu
utvärderar kameror för avsyning och därmed kan
frigöra tid från operatörerna.
– Vi kan inte komma på allt själva. Därför är det
viktigt med samverkansforum där vi får höra hur
andra har gjort. På så sätt kan vi ta deras best-prac
tices och tillämpa i vår egen miljö. Och vice versa,
säger Jimmie.
Jimmie lyfter också fram
vikten av nätverkandet, att ha
någon att ringa och fråga utan
att behöva leta sig igenom tio
konsultbolag. Och att ha andra
att bolla idéer med.
Att det finns forum med
särskilt fokus på små och medelstora företag är
positivt.
– Stora bolag gör ofta stora investeringar som ger
stora effekter. Små bolag behöver hitta små inves
teringar som ger stora effekter, säger Jimmie och
fortsätter:
– Stora företag har ofta egna utvecklingsavdel
ningar. Små företag har inte den möjligheten och är
därför ofta bättre på att dela med sig till varandra.

”Digitalisering är ingen
strategi, det är ett medel
för att nå vår vision.”

P2030 #2.21

Visionen som drivkraft
Sanseras vision, att bli Trollhättans femte största
företag, är det som driver innovation och utveck
ling inom bolaget.
– Ska vi lyckas måste vi ta oss ur förbränningsmo
torn för den minskar på sikt. Men med ganska små
förändringar skulle vi till exempel kunna tillverka
höftledsproteser. Vi utforskar ständigt nya möjlig
heter, säger Jimmie.
Han lyfter fram att det viktigaste för att förändra
verksamheten är att engagera medarbetarna. Det
är lätt att sitta på ett kontor och komma på uppslag,
men det är viktigt att lyssna på medarbetarna för
det ska få effekt.
När vi pratar med Jimmie ska företaget just ha ett
antal minikonferenser där medarbetarna träffas i
mindre grupper, givetvis corona-säkert, för att få
fram idéer kring vad som krävs för att företaget ska
nå sin vision.
– Hur kan till exempel varje person spara fem mi
nuter per dag? Om alla gör det frigör vi en medar
betare på ett år. En medarbetare som då kan jobba
med utveckling av idéer. Det gäller att jobba smart
– inte hårt, avslutar Jimmie.
P2030 #2.21

Visar på vikten av
uppföljning med möjlighet
till projektmedverkan

Spridning av resultat
från projekt till SMF
Genom samverkan mellan företag, akademi,
institut och andra samhällsaktörer bygger
Produktion2030 ett bättre innovationsklimat.
Denna samverkan stärker också svensk industris
konkurrenskraft.
På Produktion2030:s hemsida finns 18 projekt
samlade vars resultat står till företagens
förfogande. Läs mer om dem på
produktion2030.se eller ladda ner
Produktion2030:s informationsblad om
genomförda Teknikworkshoppar.
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Det startade med en Teknikworkshop men snart är hela
företaget involverat. Varbergs Precision AB tar hjälp av
Karakuri IoT-metodiken för att hitta smarta lösningar på
små problem – som gör stor skillnad.

Tre AKTUELLA
teknikworkshoppar:

FOTO Varbergs Precision AB

Karakuri IoT
Workshopledare Yuji Yamamoto:
Jag och mina kollegor jobbar med ett
forskningsprojekt som heter Karakuri
IoT. Målet med projektet är att demokratisera IoT så att även personer som
inte kan programmera eller som jobbar
med elektronik kan ta fram förbättringslösningar genom att använda IoT.
Utifrån det målet har vi tagit fram
en metodik och verktyg för att stödja
den typen av förbättringsarbete. På

VARBERGS PRECISION AB

Satsar på små saker
som gör stor skillnad

K

arakuri Kaizen kommer från Japan och
handlar om att operatörerna skapar
enkla, mekaniska förbättringslösning
ar utan inblandning av tekniker eller
ingenjörer. Lösningarna blir ofta billiga
och bidrar till att skapa delaktighet och sprida
kunskap. Produktion2030-projektet Karakuri IoT
har tagit fram en metodik för att tillämpa Karakuri
inom Internet of Things (IoT). Resultaten sprids nu
genom Teknikworkshoppar.
Ett av företagen som deltagit i Teknikworkshop
pen Karakuri IoT är Varbergs Precision AB. Företaget
är en finmekanisk verkstad och arbetar med skäran
de bearbetning, framför allt tillverkas avancerade
detaljer till försvarsindustrin och medicinteknisk
industri.
– Jag tog med ledningsgruppen på Teknikworkshoppen Karakuri IoT för att vi skulle få in nya idéer
och bli bättre på att se de små sakerna som kan göra
stor skillnad, säger Joakim Engelin som är VD.
Joakim menar att det ofta blir fokus på de stora,
kostsamma problemen.
– Men med enkla medel går det att spara otro
ligt mycket tid i produktionen. Vi skapade skarpa
lösningar som fungerar bra direkt under Teknik
workshoppen, berättar Joakim.
Efter Teknikworkshoppen ville Varbergs Precision
involvera hela personalen i Karakuri IoT-arbetet.
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digitala Teknikworkshoppar
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430

företagsrepresentanter har deltagit

Teknikworkshoppen får deltagarna
prova metodiken och verktygen.
En frekvent kommentar som vi
får från tidigare deltagare är att den
metodik och verktygen vi använder i
workshoppen är ett bra sätt att introducera digitalisering. Så för företag
som funderar på hur de kan introducera digitalisering är workshoppen ett
sätt att uppleva hur det kan gå till.

Cirkulär ekonomi
Workshopledare Sasha Shahbazi:
I Teknikworkshoppen Cirkulär ekonomi
kommer vi att gå igenom varför cirkulär
ekonomi är viktigt och hur cirkulär ekonomi definieras. För det finns många
olika definitioner på internet och i
litteraturen vilket gör företag något
förvirrade över vilka steg de ska ta och
hur de kan uppnå cirkulär ekonomi. I
workshoppen går vi igenom ett enkelt
och konkret verktyg som hjälper företag att ta de första stegen mot cirkulär
ekonomi genom att identifiera vad de
kan göra för att uppnå cirkulär ekonomi

De satte därför ihop en arbetsgrupp som fick
genomgå en utbildning i metodiken på plats
och som nu kommer att genomföra Karakuri IoTworkshops med alla i företaget.
Joakim lyfter fram att Karakuri IoT-metodiken på
ett enkelt sätt kan göras till ett kontinuerligt inslag i
förbättringsarbetet. På Varbergs Precision planerar
man att träffas fyra gånger om året för att genom
föra Karakuri IoT-workshops.
– Det handlar om att ta hand om de där småsaker
na som man stör sig på men nästan glömt bort, och
se dem med nya ögon. Med det här formatet kan
vi få uträttat mycket utan att det tar en massa tid,
avslutar Joakim.

270

företag har
deltagit

12

olika Teknikworkshoppar

”Med enkla
medel går
det att spara
otroligt mycket
tid i produk
tionen.”

4/5
helhetsbetyg
Under perioden augusti
2020 – mars 2021
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och vilken deras status är. Därifrån kan
de sedan arbeta för att ta de andra
stegen mot cirkulär ekonomi.
Om ni är ett företag som inte har
börjat arbeta mot cirkulär ekonomi,
eller som just tagit era första steg, så är
den här Teknikworkshoppen bra för er
eftersom ni kommer att lära er det här
verktyget och identifiera era mål och
hur ni kan nå dem.
Jag er rekommenderar verkligen
att delta i workshoppen för att lära er
mer om cirkulär ekonomi och får ett
konkret verktyg att använda.

Kollaborativa robotar
och automationsstrategier
Workshopledare Åsa Fasth
Berglund:
På den här Teknikworkshoppen har
vi olika pass; dels ett mer teoretiskt
pass på ungefär 45 minuter där vi går
igenom vad en kollaborativ applikation
är och hur man ska tänka när man ska
implementera kollaborativa applikationer. Det andra passet är mer praktiskt,
där man får lära sig en metodik för
strategier. Vi har sett att beställarkompetensen över var man ska införa kollaborativa applikationer och vem som ska
använda dem kan saknas. Så det här är
en enkel metodik för att hitta konkreta
case där man kan börja testa och sen
också få en bättre beställarkompetens

P2030 #2.21

mot robotintegratörer för att se vilken
typ av robot man ska börja med och
vilka uppgifter man ska börja tänka på
när man automatiserar.
På en Teknikworkshop träffar
man många olika företag och det
handlar om ett specifikt ämne.
Teknikworkshopparna brukar också
vara ganska praktiska. Tanken är att
vi som forskare, som leder Teknikworkshopparna, ska hyfsat praktiska
och enkla workshoppar. Är man nyfiken
på ny teknik och vad som sker inom
forskning och utveckling så tycker jag
absolut man ska anmäla sig till Teknikworkshopparna.

INSTRUMENT SMÅ &
MEDELSTORA FÖRETAG:

Så arbetar vi
med hållbarhet
Inom instrument Små och medelstora företag arbetar vi med att öka
de små och medelstora företagens
förmåga att bidra till hållbar produktion. Vi ser ett aktivt hållbarhetsarbete som ett sätt för företagen att
både bidra till lösningar på våra stora
samhällsutmaningar och att vara
långsiktigt konkurrenskraftiga och
attraktiva för både kunder, medarbetare och dem som investerar medel i
verksamheterna.
Vi sprider resultat och kunskap
från Produktion2030:s projekt genom
Teknikworkshoppar, kurser och lättillgängligt material. Nu arbetar vi för
att förtydliga hållbarhetsperspektiven
i våra Teknikworkshoppar ytterligare.
Vi vill fånga både klimatperspektivet
och hållbarhet brett. Ett exempel är i
Teknikworkshoppen Cirkulär ekonomi
som riktar sig till dig som vill veta mer
om cirkulär ekonomi. Workshoppen
tar upp vad cirkulär ekonomi innebär
och adresserar frågor som Har ni tagit
de första stegen? Vet ni var ni bör
börja? Har ni cirkulära affärsmodeller
eller produkter?.
Läs mer om Teknikworkshopparna
här: produktion2030.se/
teknikworkshoppar-och-kurser

BIRGITTA ÖJMERTZ
Instrumentansvarig

”Vi sprider resultat och kunskap från Produktion2030:s
projekt genom TekniKwork
shoppar, kurser och lättillgängligt material.”
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Internationella
värdekedjor
Jenny Bramell berättar att de flesta företag IUC har kontakt
med har mellan 10–100 anställda. Av dessa företag är det få som har
egen tillverkning utomlands, men de allra flesta är del i internationella
värdekedjor. Några företag har återförsäljare eller egna försäljningskontor utomlands. Men den vanligaste internationella kopplingen
för de minsta företagen är inköp av material från utlandet och
att den komponent man tillverkar hamnar i en produkt som
sedan går på export.
För företag som vill öka sin internationella närvaro finns
stöd att få, mer än många känner till menar Jenny.
Exportkreditnämnden, EEN och Business Sweden är
exempel på organisationer som kan ge stöd för
att till exempel utvärdera nya marknader.
Jenny Bramell,
IUC Sverige.

Internationella
små och medelstora företag

Pandemin visade
värdekedjornas sårbarhet

Hållbarhet kräver
global samverkan
Något som också diskuteras flitigt bland företagen är hållbarhet,
där transport och logistik är en viktig del. Just hållbarhet kopplat
till transport- och logistik driver också mot att flytta produktion till
Sverige. Jenny Bramell poängterar dock att inget företag – och heller
inget land – kan lösa utmaningarna vi står inför på egen hand. Istället
krävs samverkan. Samverkan längs hela värdekedjan med kunder,
leverantörer, och underleverantörer. Och den samverkan kommer att
behöva bli allt tajtare framöver.
Jenny berättar att hållbarhetsfrågan driver utvecklingen snabbare
än vad någon kunnat föreställa sig. Ny efterfrågan från kunder
och konsumenter ställer höga krav på företag att hänga med
och göra jobbet – och det gäller givetvis också de mindre
företagen.

I spåren av COVID-19 pandemin har det pratats mycket
om brist på komponenter till industrin. Jenny Bramell berättar
att IUC följt ett antal mindre företag under pandemin och att det
tog längre tid än förväntat innan dessa företag började känna av
materialbristen. Men nu är bristen kännbar även för
de mindre företagen.
Som en följd av bristen på komponenter och ökande fraktkostnader,
också det en konsekvens av pandemin, pratar många företag idag om
att flytta hem produktionen. Ökad produktion i Sverige har många
gynnsamma effekter för landet. Samtidigt hämmas globaliseringen
och internationella samarbeten. Vi kan också plötsligt stå inför
en kompetensbrist om vi flyttar hit tillverkning med behov
av kompetens som inte längre finns i Sverige.

I princip alla producerande företag i Sverige är del
i internationella värdekedjor. Det gäller även de små
och medelstora företagen. Här ger Jenny Bramell,
IUC Sverige, en inblick i den internationella
kopplingen för små och medelstora företag.
FOTO Erik Thor

Sveriges näringsliv
består av 97% små
och medelstora företag.

IUC möter många av Sveriges små
och medelstora tillverkande företag
och är en viktig samarbetspartner i de
Teknikworkshoppar som genomförs
inom Produktion2030.
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Export står för 44%
av Sveriges BNP.
70% av exporten är
varor, resten tjänster.
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Sänk trösklarna
till forskningsoch innovationssatsningarna
Inom till exempel Life Science är företag oavsett storlek med i både
nationella och EU-satsningar på forskning och innovation. Jenny tror att
detta beror på att branschen historiskt varit väldigt innovationsdriven men
också att företagen ofta är sprungna ur akademin med en nära koppling till
forskning. De småföretag IUC möter står längre ifrån dessa satsningar. Det
handlar dels om att företagen saknar information, de känner helt enkelt inte
till att möjligheten finns, och dels om att företagen behöver förstå hur man
själv kan komma ifråga. Även när det gäller de nationella satsningarna når
erbjudandet i bästa fall 15–20% av företagen.
För att se fler innovativa tillverkningsföretag på den TRL-nivå som
efterfrågas behöver vi informera, hjälpa företagen fram och göra
det enkelt att delta i samarbeten. Något Produktion2030 arbetar
aktivt med genom till exempel Teknikworkshopparna. Där är ett
av syftena just att skapa kontakt mellan forskare och de
små och medelstora företagen för att underlätta
framtida samverkan.
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Digitala

Teknikworkshoppar
på gång!

Kalendarium 2021

Automatisering av materialflöden, logistik och
montering/paketering

Projekt ATIT:
Tjänstefiering

6/10
		
		

Projekt SMASh:
Smart Maintenance

Projekt
Karakuri IoT

Projekt SCARCE II:
Cirkulär ekonomi

13/10

Teknikworkshop om
hur ditt företag får
bättre effektivitet
genom tydlighet i
nyckeltalssystemen

		

21/10
		
		

9/11

		
		

18/11
		
		

30/11
		
		

1/12
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Digital Teknikworkshop
Projekt ATIT: Tjänstefiering
onsdag 6 oktober 2021
09:00 – 12:00

Läs mer om genomförda
och kommande workshops
på produktion2030.se/
teknikworkshopparoch-kurser/

Digital Teknikworkshop
Automatisering av materialflöden, logistik
och montering/paketering
onsdag 13 oktober 2021
09:00 – 12:00

Digital Teknikworkshop
Projekt Karakuri IoT
torsdag 21 oktober 2021
09:00 – 12:00

Digital Teknikworkshop
Teknikworkshop om hur ditt företag får bättre
effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystemen
tisdag 9 november 2021
09:00 – 12:00

Digital Teknikworkshop
Projekt SCARCE II: Cirkulär ekonomi
torsdag 18 november 2021
09:00 – 12:00

Digital Teknikworkshop
Projekt SMASh: Smart Maintenance
tisdag 30 november 2021
09:00 – 12:00

Digital Teknikworkshop
Automatisering av materialflöden, logistik
och montering/paketering
onsdag 1 december 2021
09:00 – 12:00
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Genomförda
Teknikworkshoppar
Här hittar du tidigare genomförda Teknikworkshoppar,
kurser och seminarier sedan 2019 och framåt.

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
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Digital Teknikworkshop
Projekt DYNAMITE
20 april 2021

Teknikworkshop
Dynamite – Kollaborativa robotar
30 mars 2020

Digital Teknikworkshop
Projekt LoHiSwedProd
15 april 2021

Teknikworkshop
Projekt SuRE BPMS
– Tema Mätetalssystem
17 mars 2020

Digital Teknikworkshop
Projekt SMASh
30 mars 2021
Digital Teknikworkshop
Projekt Produktionsinnovation
Digital Teknikworkshop
23 mars 2021

Teknikworkshop i Halmstad
AKTA Projekt
25 februari 2020
Teknikworkshop
Projekt MEET – Jämställd
industri
12 februari 2020

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

Teknikworkshop i Visby
Projekt ATIT
11 februari 2020

Digital Teknikworkshop
Projekt Karakuri IoT
2 mars 2021

Teknikworkshop
3D-Silver
6 februari 2020

Industriell workshop
Automation inom Återtillverkning
Teknikworkshop
27 januari 2021

2019

2020
Distanskurs
Smart och proaktivt underhåll
29 september 2020
Teknikworkshop
Projekt Optipam – Beslutstöd
utifrån layout-visualisering
3 april 2020
Teknikworkshop
SMASh – Möjliggöra digitalisering
31 mars 2020
Teknikworkshop
3D-Silver – Beslutstöd utifrån
layout
31 mars 2020

Richard Berglund

Teknikworkshop i Luleå
Hur kan du komma igång med
3D-printad additiv tillverkning?
17 april 2019
Teknikworkshop i Kalmar
Skänker du bort din affär?
17 april 2019
Kurs i Mölndal
Smart och proaktivt underhåll
– är du beredd att ta nästa steg?
15 april 2019
Teknikworkshop i Linköping
Dynamisk interaktion mellan
människa och automation
8 april 2019
Teknikworkshop i Hultsfred
Kollaborativa robotar
och automationsstrategier
21 mars 2019
Teknikworkshop i Helsingborg
Hur kan du öka värdet i dina
affärer?
20 mars 2019

Kurs i Mölndal
Hur blir industrin en bättre
och mer jämställd arbetsplats?
4 juni 2019

Teknikworkshop i Östersund
Kollaborativa robotar
och automatiseringsstrategier
15 mars 2019

Teknikworkshop i Halmstad
Smartare möten och bättre
kommunikation
29 maj 2019

Teknikworkshop i Nässjö
Byta material – hur påverkas
produktionen?
26 februari 2019

Kurs i Mölndal
Samverkande applikationer
med robotar, så här använder
du dem bäst
14 maj 2019

Teknikworkshop i Munkfors
Hur kan du öka värdet i dina
affärer?
21 februari 2019

Teknikworkshop i Trollhättan
Utveckling av målstyrning
6 maj 2019

Teknikworkshop i Borås
Kan kollaborativa robotar vara
något för ert företag?
29 januari 2019

Teknikworkshop i Borås
Smartare möten och bättre
kommunikation
24 april 2019

Teknikworkshop i Halland
Robotar som jobbar nära
människor – något för ert företag?
17 januari 2019
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Från förändrings
projekt
till förändringsku
ltur

NY BOK

Utveckling av egen kraft

Förändringsarbete som
involverar
– på riktigt!
Det svåra är inte att säga vad som ska
göras, utan att genomföra det som har
sagts. För att lyckas gäller det att frigöra
den outnyttjade kraft som finns inom alla
organisationer. Om medarbetarna ges
utrymme, förtroende och rätt förutsätt
ningar så kommer de också vilja bidra till
organisationens utveckling.
Ökat fokus på hållbarhet och en fort
satt snabb utveckling inom bland annat
digitalisering, automatisering och elektri
fiering ställer krav på förändring och kom
petensomställning. För organisationer
som satsar på utveckling och lärande kan
förändring bli förbättring och en önskad
förnyelse. Men hur är det möjligt att åstad
komma detta i praktiken?

P2030 #2.21

Hundratals företag har deltagit i Produk
tionslyftets utvecklingsprogram. I en ny
bok, Utveckling av egen kraft – från för
ändringsprojekt till förändringskultur,
förmedlas lärdomar från företagens för
ändringsarbete.

Bokens författare Richard Berglund har
under ett drygt decennium samordnat
utvecklingen av Produktionslyftets arbets
metodik. Han har en bakgrund som fors
kare vid RISE IVF, där hans forskning fram
för allt har fokuserat på förutsättningar
för medarbetarengagemang. Han har
varit chef på olika nivåer och genomfört
FoU-projekt, konsultinsatser och rådgiv
ning för långt över tusen företag.

Richard Berglund
Utveckling av egen kraft
– Från förändringsprojekt
till förändringskultur. 172 s.
ISBN-nr: 978-91-527-0360-1.
Läs boken här:
produktion2030.se/wp-content/uploads/
Utveckling-av-egen-kraft-bok-P2030.pdf

43

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 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
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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		
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		
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
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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
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
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
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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 		

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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Teknikföretagen fyller 125 år. Under alla dessa år har
teknikindustrin skapat lösningar som bidragit till ökad
hållbarhet över hela världen. Under jubileumsåret
lyf ter vi fram f lera av alla de hundratusentals människor
som gör svensk teknikindustri framgångsrik.
Besök teknikforetagen.se/vi-skapar-losningarna för att

läsa mer och se webbsända tv-program med företagsbesök,
historiska inslag och debatter mellan politiker,
experter och företagsledare.

www.teknikforetagen.se/vi-skapar-losningarna

