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Det finns en ökad efterfrågan i den svenska till-
verkningsindustrin av miljöer som stärker företagens 
innovationsförmåga och kompetens inom nya avan-
cerade teknologier. Öppna miljöer där företag, fors-
kare och övriga aktörer kan samverka sänker tröskeln 
för innovation, accelererar nya affärer och stärker 
konkurrenskraften. Denna typ av miljöer går under 
många olika namn, såsom innovationsmiljö, innova-
tionshubb, Maker Space, testbädd, innovationsplattform, 
teknikpark och liknande. Det gemensamma är att  
miljöerna är öppna och har som målsättning att öka 
konkurrenskraften genom innovation och samver-
kan. Miljöerna kan finnas hos akademi, tillverknings-
industri, företag och forskningsinstitut. 

SEX KRITERIER
Denna rapport presenterar en kartläggning av 
öppna miljöer i Sverige som syftar till att öka inno-
vation och digitalisering, och att testa nya tekniker, 
inom produktionsutveckling. Sex kriterier har defi-
nierats för att avgöra vilka miljöer som är relevanta 
att inkludera i kartläggningen (samtliga kriterier 
måste vara uppfyllda):

Miljön ska vara öppen.

Miljön ska ha en tydlig koppling till  
tillverkningsindustrin.

Miljön ska ha som syfte att öka innovation 
och digitalisering, samt att testa nya tekniker 
med koppling till produktion.

Miljön ska ha ett fokus som är bredare  
än en enskild utrustning/teknik.

Miljön ska ha en etablerad och långsiktig  
finansiering.

Miljön ska ha lokaler, personal och utrustning.

1 Det bör noteras att kartläggningen inte omfattar testbäddar inom RISE-koncernen.

Många av de existerande miljöerna är välkända 
inom produktionsområdet, men för att säkerställa att 
samtliga miljöer i Sverige som uppfyller kriterierna 
inkluderas har en bred och förutsättningslös eftersök-
ning genomförts. Denna har skett genom sökningar 
på internet, både allmänna sökningar och sökningar 
i specifika källor såsom exempelvis sisp.se, vinnova.
se/m/testbaddsverige/ och makersofsweden.se. Den 
har också skett genom en aktiv uppsökande verksam-
het i olika relevanta kanaler, forum och nätverk.

TOLV INNOVATIOSMILJÖER  
HAR IDENTIFIERATS
Totalt har tolv öppna innovationsmiljöer relevanta 
för produktionsområdet identifierats i kartläggning-
en1, och information om dessa har inhämtats med 
hjälp av företrädare för respektive miljö. Rapporten 
ger först en sammanställning av dessa tolv miljöer, 
presenterade i bokstavsordning, och därefter en över-
gripande analys av dem.

Introduktion
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1.1 NAMN OCH BETECKNING
ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är 
en innovationsarena och mötesplats där arbetande 
inom tillverkningsindustri och teknikföretag kan hit-
ta relevanta kontakter. ASSAR är både en fysisk miljö, 
ett långsiktigt samarbete och ett driftprojekt. 

1.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet med miljön är att ASSAR ska vara en mötes-
plats mellan näringsliv, akademi och forskning, där 
ny kunskap och industrinytta genom forskning, ut-
bildning och samverkan ska skapas. I ASSARs fysiska 
miljö samlas ny teknik, ny forskning och nya lösning-
ar för industrin. Syftet är också att bidra till en hållbar 
industri, där innovationer och tillgång till kompetens 
är en förutsättning. 

Visionen med ASSAR är att skapa världsledande  
industri.

Målsättningarna med ASSAR är att etablera en 
världsledande integrerad fysisk och virtuell utveck-
lingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innova-
tion och utbildning. Initiativet ska leda till att stärka 
konkurrenskraften för den tillverkande industrin och 
teknikföretagen i Skaraborgsregionen.

1.3 ÄGARE, ORGANISATION OCH INGÅENDE 
AKTÖRER
Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Are-
na är IDC West Sweden AB (IUC-bolag), Science Park 
Skövde AB, Högskolan i Skövde, Volvo Car Corporation 
och Volvokoncernen. Finansiärer är Skövde kommun, 
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalför-
bund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

IDC West Sweden AB är projektägare och driver 
projektet ASSAR ERUF tillsammans med Högskolan i 
Skövde och Science park Skövde. Styrgrupper finns för 
både driftprojektet och miljön som helhet, där samt-
liga initiativtagare deltar.

1.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Verksamheten på ASSAR kretsar kring elva  
teknikområden:

1. Produktionsutveckling: Konfiguration av  
produktionssystem, flaskhalsar, förbättrings-
arbete, digitalisering av produktionsutveckling 
(smart fabrik/digital tvilling), teknikutveckling.

2. Automationsutveckling: Underhåll, robotik, 
emulering, lågkostnadsautomation.

3. Tillverkningsprocesser: Tillverkningsmetodik, 
bearbetningsprocesser, skärande bearbetning.

4. Logistik: Intern och extern logistik, optimerade 
försörjningskedjor.

5. Människan i produktionen: montering,  
robotsamarbete, instruktioner, produktions-
ergonomi.

6. Elektromobilitet: elektrifiering, produktions-
metoder, energioptimering, simulering av  
systemintegration, verifiering.

7. Underhåll: Förebyggande och smart underhåll 
av till exempel maskinutrustning, system och 
verktyg.

8. Digitalisering: Möjligheter genom en ökad  
digitalisering i utveckling, produktion och  
affärsmodeller.

9. Hållbara material: Hållbar utveckling genom 
hållbara material, Material ConneXion Skövde 
och produktutveckling.

10. Produktutveckling: Produktutveckling genom 
nya material och processer, innovation.

11. Affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi 
– hållbara material, hållbara processer.

Innovationsmiljöer

ASSAR INDUSTRIAL INNOVATION 
ARENA, SKÖVDE
assarinnovation.se
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1.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Den primära målgruppen för ASSAR är små och 
medelstora teknik- och tillverkningsföretag i Ska-
raborg. Den sekundära målgruppen är företag och 
forskningsaktörer vars engagemang i ASSAR bidrar 
till att den primära målgruppen, SME, får möjlighet 
att vara i sammanhang, ta del av kunskap och aktivi-
teter som bidrar till utveckling. Incitamentet för den 
sekundära målgruppen att ta del av och bidra i den 
öppna innovationsmiljön är att engagemanget bidrar 
till att de når sina mål, exempelvis ökat forsknings-
anslag. Den sekundära målgruppen står för möjlig-
heter i form av kompetens, kunskap, nätverk och 
finansiering. Den primära målgruppens behov och 
utmaningar styr utbudet i projektet.

1.6 UTFORMNING
Den fysiska miljön är en tidigare industrilokal på 
ca 1500 m2, där övervåningen inrymmer ASSAR, Ma-
terial ConneXion Skövde (databas och utställning av 
tusentals innovativa material) och ett café. På neder-
våningen finns ett science center för barn och unga, 
Balthazar. Varje aktör har egna ytor i lokalen där de 
visar demonstratorer för sina respektive forsknings- 
och utvecklings projekt. Det finns mötesrum, öppna 
samarbetsytor (så kallat co-working space), möjlighe-
ter att bygga enkla mockups (rudimentära prototy-
per) vid exempelvis design thinking-sessioner samt 
en scen för större event. Lokalerna är filmade i VR och 
kan besökas via assarinnovation.se/besok- 
assar-virtuellt.

1.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
I miljön finns flera demonstratorer för samarbets-
robotar, exempelvis i en liten produktionslina för 
montering/demontering. Här finns VR-applikationer 
och demonstratorer för AR i montering, visionsystem 
för industrirobotar och AGC (automatic guided cart 
för materialtransport). Inom virtual ergonomics, 
exo-skelett. Det finns även lasersvets och ett material-
bibliotek med tusentals material. 

1.8 KOMPETENSER
De olika organisationerna bidrar med sina respek-
tive kompetenser. Virtual Engineering är ett styrke-
område för Högskolan i Skövde och regionen, och ett 
ämnesområde som är genomgående i många av de 
aktiviteter som sker inom projektet. Det handlar om 
användningen av datorbaserade virtuell modeller 
med fokus på utveckling av produkter, processer och 
system. Forskningen inom ASSAR fokuserar på områ-
det Virtual Engineering och utveckling av industriella 
beslutsstödsystem som i huvudsak baseras på fyra 
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forskningsområden inom vilka det bedrivs excellent 
forskning i internationell framkant på Högskolan 
i Skövde: modellering, simulering, optimering och 
kunskapsutvinning.

Science Park Skövde arbetar med exempelvis struk-
tur och kompetens för att bygga öppna innovations-
miljöer, mötesfacilitering, Design Thinking. På IDC 
West Sweden finns kompetenser inom exempelvis 
produktion, produktutveckling, affärsutveckling och 
material.

1.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
I miljön genomförs seminarium, nätverksträffar, 
utbildningar, workshops, visning av ny teknik och 
forskningsdemonstratorer. Projektet ASSAR arbetar 
också operativt med utvecklingsprojekt tillsammans 
med små- och medelstora företag i Skaraborg. ASSAR 
kan stötta i förbättringsarbeten, kontaktytor, utveck-
ling och innovation och stöttning i finansieringspro-
cessen.

Miljön, projektet och ASSAR som helhet arbetar för 
en ökad FoU-volym, få ut ny teknik- och forskningsre-
sultat till industrin och arbetar aktivt för att skapa en 
större samverkan mellan akademi och näringsliv.

1.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
All personal har utbildning i horisontella principer. 
Bland event och aktiviteter märks Vera roadshow, 
Möjligheternas värld för åttondeklassare i samarbete 
med Balthazar (science center för barn och unga), och 
samarbeten med Teknikcollege. Assar driver också ett 
nätverk för kvinnor i industrin.

1.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Samverkan med internationella partners finns 
primärt via forskning på Högskolan i Skövde. In-
ternationella konferenser ges i miljön, exempelvis 
ICMR2018 och DHM2020. Genom Material ConneXion 
finns samarbete med USA och i projektet Datemats 
finns samarbeten med akademi och innovations-
miljöer i Italien, Spanien, Danmark och Finland.
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2.1 NAMN OCH BETECKNING
CampX AB Volvo Group är en global innovations-
arena.

2.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet är att vara en global innovationsarena för  
teknik och företagsomvandling som bjuder in part-
ners, nystartade företag, leverantörer, akademi och 
myndigheter att samarbeta med Volvo Groups  
experter för att utveckla framtida transportlösningar.

Visionen är att driva samhällsutveckling genom 
hållbara och effektiva transportlösningar, och att 
främja utveckling och innovation.

Målsättningarna är att (1) Upptäcka – identifiera 
vinnande koncept. Detta genom att förstå kundbehov 
och trender, och att fånga möjligheterna. (2) Utveck-
la – förvandla koncept till lösningar. Detta genom att 
samproducera lösningar tillsammans med experter 
och partners. (3) Lansera – ta lösningar till markna-
den. Detta genom vår globala täckning som ger kraft 
åt lovande idéer. 

2.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
CampX ägs av Volvo Group och leds av en utsedd 
person inom företaget. 

2.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Miljön har tre fokusområden: automation,  
elektromobilitet och konnektivitet.

Automation fokuserar på aspekter så som optime-
ring av trafikflöde, minskad bränsleförbrukning och 
ökad trafiksäkerhet. Självkörande fordon är också ett 
stort fokus, där Volvogruppen bland annat har tagit 
fram ett antal exempel på självkörande konceptfor-
don för användning i områden med begränsat tillträ-
de, såsom gruvor och hamnar.

Elektromobilitet fokuserar på att utveckla fordon 
och fordonssystem som ger minskade CO2-utsläpp, 

minskat buller och bättre energieffektivitet. Relaterat 
till detta finns också planering av städer och infra-
struktur för framtidens transportsystem.

Konnektivitet fokuserar på uppkopplade fordon 
och användning av fordonsdata för att nå ökad effekti-
vitet, lägre miljöpåverkan och ökad säkerhet. Konnek-
tivitet ses också som en möjliggörare för automation 
och elektromobilitet – både när det gäller teknik och 
när det gäller tjänster och lösningar för dessa applika-
tioner. 

2.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Målgrupper och tillika besökare inkluderar främst 
befintliga och potentiella samarbetspartner så som 
kunder, startup-företag, leverantörer, akademier och 
myndigheter.

2.6 UTFORMNING
CampX ligger på Lundbyområdet i Göteborg.  
Miljön består av flexibla ytor som anpassas efter  
behov. Det finns ingen virtuell miljö.

2.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Utrustning tas in i miljön baserat på behov och  
vilka projekt som är aktuella för tillfället. 

2.8 KOMPETENSER
CampX har en bred kompetens inom många olika 
områden relaterat till produkt- och produktions-
utveckling, så som exempelvis automation, robotik, 
AI, batteriteknik, användar-centrerad design, mm. 

2.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Inom CampX bjuds samarbetspartners in för att i 
tillsammans med experter från Volvo Group utveckla 
framtidens transportlösningar.

Innovationsmiljöer

CAMPX AB VOLVO GROUP 
GÖTEBORG
volvogroup.com/campx

2
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2.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE 
HOS UNGA OCH KVINNOR
Koncernen bedriver ett aktivt arbete med inklu-
dering och mångfald och har mångfaldsnätverk för 
kvinnliga anställda, medarbetare som är homo-, bi-  
eller transsexuella, tvärkulturella nätverk, och nät-
verk för yngre medarbetare. Detta arbete återspeglas 
 i CampXs arbete.

2.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Volvo Group har ett brett internationellt nätverk 
med partners över hela världen. Koncernen har också 
ett internationellt akademiskt partnerprogram som 
kopplar ihop Volvos expertis inom kritiska teknik-
områden med globala, akademiska forsknings- och 
innovationsmiljöer.
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3.1 NAMN OCH BETECKNING
EPIC Innovation & Technology Center i Växjö.  
EPIC står för Entrepreneurship, Production, Innovation & 
Communication. 

3.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med satsningen är huvudsakligen att trygga 
den långsiktiga kompetensförsörjningen för indu-
strins framtida behov samt skapa attraktivitet för 
teknikutbildningar och tekniska yrken. EPIC ska vara 
en kreativ och välkomnande kunskapsmiljö som 
erbjuder den allra senaste tekniken för tillverknings-
industrin.

Visionen för Epic är att kunna förse företagen i 
regionen med den tekniska kompetens de behöver. 
Det handlar om både kvalitet och kvantitet. Epic ska i 
första hand bli en kunskaps- och samverkansnod för 
näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan.

Målsättningarna för Epic är att verksamheten 
utvecklas till ett nav med tekniska utbildningar för 
regionens framtida kompetensbehov. Efter avslutad 
utbildning är elever och studenter kompetenta och 
ansvarstagande med god förståelse för företagandets 
villkor och ett entreprenörsmässigt förhållningssätt. 
Intresset för vidare teknikstudier på universitet och 
högskola har ökat och gymnasister som väljer in-
riktningar direkt mot arbetslivet är väl förberedda 
och har efterfrågad kompetens. Kunskap inom pro-
duktions- och kvalitetssystem är kännetecken vilket 
skapar attraktion att även förlägga företags- och an-
nan vuxenutbildning samt projektsamarbeten inom 
forskning och innovation till EPIC – Innovation & 
Technology Center.
• Trygga företagens behov av arbetskraft
• Erbjuda framstående teknikutbildningar
• Attrahera fler studenter som blir anställningsbara
• Öka intresset för högre utbildning inom teknik och 

naturvetenskap
• Erbjuda hög kvalitet & verklighetsanpassning på 

undervisningen 

3.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Verksamheten är privatägd av GoTech och Syd-
svenska Industri- och Handelskammaren. GoTech3, 4

är en ekonomisk förening som drivs av femton av de 
största teknik-och industriföretagen i Växjö. Varje 
företag har en ledamot i GoTechs styrelse, och är med 
och beslutar om vilka frågor och aktiviteter förening-
en ska fokusera på. EPIC har avtal med Växjö kommun 
och Linnéuniversitetet om fördelning, uthyrning 
och kostnader kring maskinpark och verksamhet. 
Respektive part (kommun/högskola) ansvarar för sin 
respektive verksamhet. Finansiering av EPIC kommer 
80% från gymnasier och högskola.

3.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
EPIC samlar utbildning och kompetens för gymna-
sieskola, akademi och näringslivet. Målet är att få fler 
intresserade av en karriär inom teknik men även att 
kompetensutveckla befintlig personal för att fortsatt 
kunna ligga i framkant.

3.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Miljöns målgrupper är teknikföretag i regionen, 
studenter från Linnéuniversitetet och gymnasieskolan. 
Det erbjuds även möjligheter att prova på teknik för 
årskurs 6–9 för skolor i Kronobergs län.

EPIC Experience (se under erbjudanden och aktivi-
teter) riktar sig till barn och ungdomar, med runt  
3 000 besökare per termin i olika EPIC-aktiviteter. 

3.6 UTFORMNING
EPIC ligger på universitetsområdet men är en fri-
stående privat verksamhet. Fokus är på verkstads-
delen men det finns även salar för teoriundervisning.

Genom en transparent byggnad skapas skyltfönster 
in mot den moderna, digitaliserade industrin med 
ytor för maskinhall, elever och lärare. 

Denna uppvisning av en attraktiv industrimiljö 

Innovationsmiljöer

EPIC INNOVATION &  
TECHNOLOGY CENTER, VÄXJÖ
goepic.se

3
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ökar nyfikenheten kring och intresset för teknik och 
industri.

EPIC har idag en maskinpark som kan utnyttjas av 
dess partners. Lokalen är på 2000 m2 med sex olika 
maskinområden. Tanken är att efterlikna en mindre 
industri och dess olika delar från design till färdig 
produkt (ej efterbearbetning).

Det finns ingen virtuell miljö.

3.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Bland möjligheterna som miljön erbjuder finns  
robotprogrammering, VR-Svetsning, Manuell  
svetsning, Maskinbearbetning i CNC (svarvning  
och fräsning).

3.8 KOMPETENSER
Genom EPIC Academy erbjuds företag både öppna 
utbildningar och uppdragsutbildningar inom Auto-
matisering/Robotisering samt Produktionssystem/
Lean. Dessa ges ofta av externa parter och leveran-
törer. Samarbeten finns med både tekniska utbild-
ningar på gymnasieskolor och Linnéuniversitetet. 

3.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
EPIC Network är ett nätverk för gemensam utveck-
ling av industrin. Ett medlemskap ger tillgång till en 
högteknologisk maskinpark för utbildningar, tester 
eller forskning samt utbildningar, föreläsningar, 
workshops och erfarenhetsutbyten för kompetens-
utveckling av befintlig personal. Det ger också en  
närmare kontakt mot akademin, vad gäller rekryte-
ring av studenter och andra samarbeten.

EPIC Experience riktar sig mot skolklasser årskurs 
6–9 och ger dem en möjlighet att prova aktiviteter 
såsom robotprogrammering, VR-Svetsning, manuell 

svetsning och maskinbearbetning i CNC (svarvning 
och fräsning). 

3.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Huvudsyftet med verksamheten är att öka  
teknikintresset bland såväl unga som äldre. EPIC  
ansvarar för Teknik-college i Växjö. Programmet  
Epic Experience ger skolklasser i årskurs 6–9  
möjlighet att prova på teknik. 

3.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Internationella partners är främst via Linné-
universitetet som har en del projekt som ligger  
på EPIC. På gymnasienivå finns ett samarbete med  
en skola i Amsterdam som besöker verksamheten 
årligen.

3 gotech.se 
4 gotech.se/medlemsforetagen
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4.1 NAMN OCH BETECKNING
Fab Lab Halmstad är ett av Högskolan i Halmstads 
laboratorier och en samverkansarena för studenter, 
forskare, företag och privatpersoner. Fab Lab är ett 
koncept som startade på MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) och beteckningen är definierad av Fab 
Foundation5, ett globalt nätverk med mer än 1 750 re-
gistrerade labb. Fab Lab Halmstad har funnits sedan 
våren 2016. 

4.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet med Fab Lab är, utöver att vara en resurs för 
högskolans studenter, att främja öppenhet och sam-
verkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och 
privatpersoner. ”Locally productive, globally connec-
ted” är mottot. Idéer och lärdomar delas i Fab Lab- 
nätverket.

Visionen med Fab Lab Halmstad är att det ska vara 
en inspirerande miljö med digitalt styrda maskiner 
för prototypframtagning. På Fab Lab ska människor 
från olika discipliner och organisationer kunna mö-
tas för att förverkliga sina idéer. Här erbjuds hjälp 
med innovationsprocessen, möjligheten att möta en 
professor i maskinteknik över en kaffe. Här träffas 
likasinnade, studenter från olika program, till mer 
frekventa tvärvetenskapliga möten. Detta sporrar nya 
tankar och idéer, skapar en öppen mentalitet. Den 
som besöker Fab Lab inbjuds till att vara frågvis, att 
lära sig av andra områden.

Målsättningarna är att få människor att mötas och 
samverka skapar mervärden och är mer viktigt än 
att få ut en prototyp. Företag kan sponsra studenter 
med material, och får då 10 timmar i labbet med en 
teknikerstudent. Detta knyter kontakter och ömsesi-
digt erfarenhetsutbyte. Att forskning bedrivs i labbet 
skapar en symbios. Labbet driver förståelsen för 
digitaliseringsprocessen och hur prototypande och 

additiv tillverkning kompletterar tillverkning. Forsk-
ningsprojekt ihop med företag för att förstå hårdhet i 
material, vidhäftning etc. har lett till nya doktorander. 
Fab Lab skapar intresse bland studenter för ytterligare 
studier på master- eller forskningsnivå. 

4.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Fab Lab är en del av den internationella rörelsen Fab 
Foundation, men ägs av Högskolan i Halmstad och 
har en samverkan mellan utbildning, forskning, nä-
ringsliv och privatpersoner. Drift och underhåll görs 
huvudsakligen av en studentförening, Fab Lab stu-
dent. Strategiska beslut (inköp etc.) tas av personal.

Viss utrustning är samfinansierad med företag som 
har intresse i en viss teknik. Det har också hänt att Fab 
Lab stresstestar och utvärderar utrustning åt återför-
säljare. 

4.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Den huvudsakliga inriktningen för Fab Lab Halm-
stad är digital produktion. Verksamheten kretsar 
kring praktiskt, projektbaserat lärande. Kunskaps-
utbyte och prototypande är en del av den iterativa 
lärandeprocessen. Här kan brukaren få stöd i innova-
tionsprocessen och förstå processer och möjligheter 
med exempelvis additiv tillverkning. Programmering 
och optimering av g-kod görs i samverkan med tillver-
kare av printer-filament. Forskning görs även inom 
materialteknik. 

Ett mobilt labb är under utveckling, för att erbjuda 
programmering och additiv tillverkning för Industri 
4.0 och visa den digitala processen, vad framtiden kan 
erbjuda. Detta syftar bland annat till att förbereda stu-
denterna på en icke-linjär process. 

Innovationsmiljöer

FAB LAB, HALMSTAD
hh.se/fablab

3
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4.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Studenter, forskare, företag och privatpersoner, 
även barn i målsmans sällskap, är välkomna. Styrkan 
ligger i bredden. Här kan besökare ta en informell 
fika med en professor, vilket kan överbrygga klyftor 
och skapa en grogrund för kommande samarbeten.

4.6 UTFORMNING
Fab Lab foundation har vissa kriterier som krävs för 
att vara ett Fab Lab. Här finns exempelvis 3D-hörna, 
möjlighet att sy, gjuta och vacuumforma, 3D-scanna, 
skärande bearbetning (laser), el-hörna, programme-
ringshörna och kaffemaskin (social hörna). Miljön i 
Halmstad är förhållandevis stor för ett Fab Lab.
Fab Lab Halmstad kan också besökas virtuellt i 360° 
genom Google Maps Street view: https://goo.gl/
maps/tL2EsQv5uQ9GzQD57

4.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Fab Lab är ett välutrustat prototyplabb som stöd till 
en kreativ innovationsprocess, med bl.a.

• 3D-printrar, ca 20 st
• 3D-scanning från nano-nivå till storleken 
• av en bil
• Skärmaskin för vinyl, trä och akryl
• Symaskiner
• CNC-styrd brodyrmaskin
• T-shirtprintmaskin
• UV-printer
• Gjutning av metall, plast och silikon

• Vacuumformningsmaskin
• Lödstation för t.ex. kretskort
• Laserskärarmaskin, vätskeskärmaskin
• CNC-fräsar för trä, metall resp. kretskort

Utöver detta finns labb-kit för programmering 
för industri 4.0, Industrirobot, mjukvaror tex Solid 
Works, Catia, Fusion 360, Affinity (bildredigering) 
Genom samarbete med de andra labben på högsko-
lan i Halmstad finns även möjlighet att exempelvis 
EMC-testa produkter i el-labbet. 

4.8 KOMPETENSER
Utöver kompetens kring respektive maskin finns 
en kompetens kring produktutveckling, innovation 
och designprocesser, exempelvis Stanfords modell för 
design thinking; ”Bootleg6”). Dessutom tillgång till 
den samlade kompetensen på Högskolan i Halmstad 
inom exempelvis CAD, simulering, mekatronik, bio-
mekanik, ergonomi och hälsoinnovation. 

4.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Fab Lab erbjuder företag att utveckla prototyper 
i en toppmodern digital verkstad, att hålla möten i 
en kreativ miljö och samarbete med forskare eller 
studenter. Att få möjligheten att komma och ta en 
kaffe med en professor bygger broar och främjar sam-
arbeten mellan akademi och företag. Privatpersoner 
erbjuds att utveckla sin kreativitet tillsammans med 
studentföreningen Fab Lab student, som också håller 
workshops för deltagare från förskola till pensionärs-

6 xxxxx?
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föreningar eller teambuilding för platschefer. Före-
läsningar ges för såväl studenter som föreningar och 
företag. En nod finns också på stadsbiblioteket, med 
3D-printers. 

4.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Utöver att hela Fab Lab-kulturen beskrivs som  
öppen och välkomnande och sägs upplevas som den 
mest transparenta miljön på skolan, kommer de som 
nyttjar labbet kommer från en mångfald av etnicite-
ter. Riktade aktiviteter inkluderar prao, arbete med 
autistiska barn, deltagande i projekt som Aktiv som-
mar7 (för barn med funktionsvariation), Paradigm8 
(personlig utveckling för att stärka personer med låg 
självkänsla) och samarbete med KomTek9. Man anord-
nar också välbesökta aktiviteter för pensionärer.  
Projekt har genomförts där konstnärer får tolka sin 
konst genom Fab Labs teknik. 

4.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Att vara ett Fab Lab innebär att vara en del av en 
global gemenskap. Dessutom genomförs flertalet 
forskningsprojekt med internationella kopplingar 
och samarbete med internationella företag.

7 xxxxx?
8 xxxxx?
9 xxxxx?
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5.1 NAMN OCH BETECKNING
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) 
i Eskilstuna är en samverkansplattform och en test-
bädd för ny produktionsteknik. 

5.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNING
Syftet med MITC är att vara en samverkansplattform 
som utvecklar industri, akademi och samhälle genom 
att omsätta akademins kunskaper i industriföreta-
gens verksamheter. MITC ska fungera som mäklare 
mellan akademi och näringsliv. Med hjälp av studen-
ter, forskning, utveckling och fortbildning för MITC 
den industriella utvecklingen framåt.

Visionen är industriell utveckling genom sampro-
duktion som skall möta framtidens behov av konkur-
renskraft och kompetens i tillverkningsindustrin och 
akademin.

Målsättningarna definieras genom verksamhetens 
tre ben: 
• Utveckling av SME-företag genom samproduktion, 

för att stärka företagen, – växa,  kompetensutveck-
ling. Lågt teknikinnehåll. Dra lärdomar. 

• Forskning och utbildning i samproduktion för in-
dustriutveckling. Väl integrerat i MDHs verksamhet. 
(exjobbskoordinator, forskningskoordinator). Här 
är målet att öka antalet studenter som arbetar med 
industrin, antal forskningsprojekt, antalet industri-
ella SME-företag som utvecklar sig.

• Tillämpade industriutvecklingsprojekt, inom indu-
stri 4.0. Här görs arbete med MITC:s fem partners 
för att tillsammans identifiera, testa och implemen-
tera ny teknik. 

5.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
MITC ägs av Mälardalens högskola och industrin 
(Volvo CE, Volvo GTO, GKN, Alfa Laval och Hexagon). 
Verksamheten bedrivs både med anställda vid läro-
sätet samt genom aktiebolaget, MITC AB. Finansie-
ringen kommer dels från MITC:s partners, ett antal 

samverkansprojekt, dels från Eskilstuna kommun och 
regionen.

5.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
MITC verkar inom två områden: industriell produk-
tion och industriell produktutveckling. Inom dessa 
områden är de huvudsakliga inriktningarna innova-
tion, hållbarhet och digitalisering. 

Grundpelaren är robotik och automation, exem-
pelvis automatiserad montering, eller vision-system 
inom robotik. Olika digitaliseringsstöd till produk-
tion kan vara fabriks- och flödessimulering. Som stöd 
för kvalitetssäkring används exempelvis mätteknik 
via AR/VR, machine learning och AI. 

Det finns ett stort behov av att kunna göra visuella 
bedömningar. Behov kring Industri 4.0-teknik drivs 
av partnerföretag eller SME-företag inom olika pro-
jekt. MITC utgår ifrån företagens behov och genom 
kompetens och teknik i nätverket kan dessa behov 
mötas oavsett teknik. 

5.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Till målgruppen hör MITC:s samverkanspartners, 
tillverkande industri (både stora och SME), samt aka-
demin (forskare, lärare och studenter som är koppla-
de till projektet). 

5.6 UTFORMNING
Lokalen är en gammal Volvofabrik, en produk-
tionsliknande verkstadsmiljö på ca 1000 m2 som 
kommer att byggas ut ytterligare med öppna ytor för 
konferens, seminarier och ett fåtal konferensrum. I 
lokalerna finns maskiner och högt i tak för att ge plats 
åt stora robotar. En travers ger möjlighet att lyfta in 
stora objekt. I verkstadsmiljön finns maskiner såsom 
fräsar och svarv. Här visas att även de gamla maskiner-
na kan användas i industri 4.0. Även 3D-printer finns, 
men miljön är inget makerspace. En 3D-fil av labbet 
kan upplevas i VR.

Innovationsmiljöer

MITC, ESKILSTUNA
mitc.se

5
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5.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Här finns robotar, cobots, utrustning för VR/AR, 
3D-print och additiv tillverkning, digital tvilling och 
komplett Festo produktionssystem. Mer Augmented 
Reality-tillämpningar planeras i framtiden.

5.8 KOMPETENSER
Oftast rör det projektledning av komplexa teknik-
projekt tillsammans med akademi och industri, med 
stöd av MDH. Konsulter tas in vid behov. För robotik 
och automation har MITC avtal med Robotdalen, 
Embedded systems via Västerås. Visualisering AR/VR, 
Machine learning och AI. Kompetens kring simule-
ring av produktionsflöden tas in.

5.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Diverse utvecklingsprogram för SME-företag finns, 
exempelvis produktionslyftet eller digifuture. Forsk-
ningsprojekt förekommer. Samarbete med akademi 
erbjuds studentprojekt och exjobb. Events, semina-
rier, workshops ges.

5.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
MITC driver ett öppet nätverk, 1) Kvinna i Industri, 
och ett slutet program, 2) Tillväxtmotorn Kvinna i  

industrin. I de öppna nätverksträffarna kommer i re-
gel 50-60 personer. Kvinnor delar med sig av personli-
ga resor för att inspirera och stötta. På ett och ett halvt 
år har MITC haft över 300 kvinnor i sina aktiviteter. 
Det slutna nätverket träffas en gång i månaden för att 
knyta kontakter, dela erfarenheter, hjälpa varandra i 
stora beslut.
Avseende mångfald finns projektet transmission vilket 
hjälper individer med integrering i nya länder, för 
att få in människor i industrin. Exempelvis rör det 
visuella instruktioner när man inte kan språket, helt 
visuella. Digitaliseringen kan också hjälpa personer 
med funktionsvariation. 

MITC riktar sig normalt inte lägre än högskole
nivå. Vera Roadshow arrangerades vid MDH i  
november 2019 och workshops med fjärdeklassare 
har genomförts. 

5.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
MITC är del av DIA10 (f.d. DISCp) – ett nätverk med  
åtta industridrivna kluster runtom i EU, för att stötta 
digitalisering inom olika projekt.

6	https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/discp
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6.1 NAMN OCH BETECKNING
PTC (Produktionstekniskt centrum) i Trollhättan 
är en samverkansarena till stöd för utveckling av 
produktionen hos tillverkande företag. Det är ingen 
organisation, utan en idé och samverkansform, som 
funnits sedan 2009.

6.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syfte, vision och målsättningar är för närvarande 
under omarbetning. PTC är ingen juridisk enhet. I 
denna samverkansmiljö ligger fokus på samverkan 
mellan parterna, som var och en har sina egna visio-
ner och målsättningar. Genom samverkan stöttas 
dessa när det passar in.  

Visionen för PTC är för närvarande under omar-
betning. PTC ska verka för att stärka det regionala 
näringslivets (tillverkningsindustrins) konkurrens-
kraft genom att erbjuda en arena för samverkan och 
kunskapande.

Målsättningar är att nyttiggöra forskningsresultat 
så att dessa kommer den tillverkande industrin till-
godo. Omvänt behöver akademin förstå de industri-
ella behoven som en viktig input till forskningens 
inriktningar.

Sedan 2015 har en målsättning varit att ”Öka parter-
nas förmåga att bedriva framgångsrik forskning, ut-
veckling och implementation inom strategiskt valda 
tillverkningsmetoder”. Då samverkansformen även 
stödjer utveckling av såväl kompetens som affärs-
möjligheter kommer även dessa att läggas till som 
målsättningar.

6.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Samverkansarenan PTC har ingen ägare utan drivs 
av de fem huvudparterna Innovatum, Högskolan Väst, 
GKN Aerospace, IUC Väst och Swerim. Varje part ställer 
upp med det som respektive organisation har åtagit 
sig i form av personal, resurser etc. Huvudparterna 

driver gemensamt samverkansfrågorna och Innova-
tum tillhandahåller en verksamhetsledare.

Organisationen för PTC består av:
Styrgrupp. Personer i ledande befattningar från hu-
vudparterna. Sammanträder två gånger per år.
Ledningsgrupp. Delvis samma personer som i styr-
grupp, men ledningsgruppen är operativ och sam-
manträder månadsvis.

Arbetsuppgifter, som utför arbete, tillsätts av och 
rapporterar till ledningsgruppen. Exempel på grup-
per är Utrustning, Arbetsmiljö och Kommunikation.

”Husmötet” är en stående arbetsgrupp som hante-
rar samverkansfrågor i den fysiska miljön.

Verksamhetsledaren ansvarar för att strukturen 
fungerar.

 
Ett partneravtal reglerar vad det innebär att vara 
partner i PTC, och medför viss årlig avgift. Övriga part-
ners är: Siemens Industrial Turbomachinery, Midroc 
Automation, Sulzer Metco Europe, Brogren Industries, 
Tooltec, PTC Innovation, Precuratum, Procada, AnVa 
KSG, Rebl Industries och RoPhi.

6.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Produktionsteknik och Automation är PTCs  
styrkeområden med fokus inom:
• Svetsning
• Termisk sprutning
• Skärande bearbetning
• Additiv tillverkning
• Flexibel Industriell Automation
• Oförstörande provning – OFP
• Tillverkning av kompositkomponenter 
Genom PTCs kontaktnät stöttas produktionsutveck-
lingen inom dessa.

Innovationsmiljöer

PTC, TROLLHÄTTAN
innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum
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6.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Varje enskild organisation har en bredare mål-
grupp, men PTCs målgrupp är dess partners. Ut-
rustningen på PTC är öppen att använda också för 
icke-partners.  Utrustningen används i första hand 
(och till 90%) av huvudpartners (forskning och utveck-
ling – prototyper och produktionsmetoder).

Flera av parterna utnyttjar PTC för en utåtriktad 
verksamhet och i det sammanhanget består målgrup-
pen av tillverkningsindustrin i Sverige, med fokus på 
närregionen. Tillverkningsindustrin består av tillver-
kande företag (diskret produktion – inte processin-
dustri) och dess leverantörer av utrustning, system, 
tjänster och kompetens.

Parter med utåtriktad verksamhet är: Högskolan 
Väst, Swerim, IUC Väst, Innovatum, Midroc Automa-
tion, Sulzer Metco Europé, PTC Innovation,  
Precuratum, Procada, Rebl Industries och RoPhi.

Besökare tas emot av de olika parterna och består 
till största delen av personer från olika företag, samt 
forskare och studenter.

 
6.6 UTFORMNING
PTC är samlokaliserat med Innovatum i Trollhät-
tan. Den fysiska miljön är en verkstad (där NOHAB 
tidigare bedrev tillverkning av bland annat lok) som 
förvaltas av ett fastighetsbolag och där varje part hyr 
golvyta efter behov. Varje part äger och förvaltar sin 
egen utrustning. Samutnyttjande regleras genom av-
tal i varje enskilt fall. Samverkansarbetet finansieras 
av partneravgifter. Lokaler ingår inte i PTC. Respektive 

partner ansvarar för och betalar sin egen yta. Omsätt-
ning totalt ligger på ca 100 miljoner per år, vara PTC 
(samverkansaktiviteter) har en årlig omsättning på ca 
500 000 kr.

6.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
PTC har en välrustad utvecklingsverkstad dit 
parterna lokaliserat utrustning, främst inom olika 
bearbetningstekniker. Tanken är att genom ett ge-
mensamt nyttjande av utrustning kan en större ma-
skinpark erbjudas, än parterna var för sig.
• I automationslabbet finns rikligt med modern och 

industrirelevant teknik och utrustning.  
Styrsystem, PLC:er, industrirobotar, gripdon, givare 
och sensorer men också mjukvaror och ingenjörs-
verktyg för simulerings- och utvecklingsarbete.

• Utrustning för skärande bearbetning: Grob 350
• Additiv tillverkning i metall – med både pulver och 

tråd.
• Termisk sprutning: Plasmasprutning, Flamsprutning, 

HVAF-sprutning (High Velocity Air-Fuel) & suspensi-
onsplasmasprutning.

• Förstörande provning: utrustning för mikrofokus 
röntgen, ultraljud, virvelströmsprovning, IR-termo-
grafi, Gom Aramis optisk töjningsfältsmätare.

• Materialprovning: Kapmaskin för provmaterial, 
ingjutningsutrustning, dragskåp, mikroskop med 
kamera och tillhörande dator, hårdhetsmätnings-
utrustning, dragprovmaskin, slip/poleringsmaskin 
med automatisk dosering. Svepelektronmikroskop.
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6.8 KOMPETENSER
Spetskompetenser finns inom:
• Svetsning
• Termisk sprutning
• Skärande bearbetning
• Additiv tillverkning
• Flexibel Industriell Automation
• Oförstörande provning – OFP
• Tillverkning av kompositkomponenter

6.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Det går inte att skilja på PTC-aktiviteter och de ingå-
ende parternas aktiviteter. PTC har inga egna aktivite-
ter, men deras partners genomför aktiviteter på PTC.

6.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Liksom övriga aktiviteter på PTC är det är respek-
tive organisation som driver dessa frågor inom sina 
egna processer/aktiviteter.

6.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
PTC som begrepp marknadsförs inte internatio-
nellt, utan det är respektive partner som har interna-
tionella kontakter, inte minst Högskolan Väst, Swerim 
och GKN Aerospace. PTC är dock en viktig del för 
exempelvis Högskolan Väst när de söker projekt (EU). 
PTC arbetar bara med samverkan och hur parterna 
kan jobba bra tillsammans.
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7.1 NAMN OCH BETECKNING
Sandbacka Science Park är en Science park med 
flera inriktningar, varav hållbar produktion och ma-
terialteknik är det område som är relevant för denna 
kartläggning.

7.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet är först och främst att stärka SME-företag, 
att se till att dom hänger med i takt med deras stora 
kunder. Regionen runt miljön är otroligt industri-
tung och beroende av en framgångsrik industri och 
SME-bolagen i regionen behöver hänga med i teknik-
utveckling för att kunna leverera till dom stora bola-
gen i regionen.

Visionen för science parken är att vara det självklara 
valet för innovativ utveckling. Visionen för produk-
tionsområdet är att ha en digitalt uppkopplad regio-
nal industri.

Målsättningar är att SME-bolagen inom en snar 
framtid ska vara digitalt och organisatoriskt mogna 
och uppkopplade mot Industri 4.0.

7.3 ÄGARE, ORGANISATION OCH INGÅENDE 
AKTÖRER
Sandvikens kommun äger Sandbacka Science Park, 
som ligger under kommunstyrelsen och kommundi-
rektören i det som kallas näringslivskontoret. Chefen 
på näringslivskontoret är näringslivschefen. Under 
näringslivskontoret finns olika enheter, varav SSCP 
är en. Science Parken har en utvecklingschef som är 
den som är chef för science parken. Sedan finns ett 
antal anställda i Science Parken, ca 10 st. Det finns en 
utsedd ansvarig för olika områden. I området pro-
duktion finns det förutom områdesansvarig även en 
disputerad forskare som ansvarar för forskning och 
utveckling. Därutöver finns ett par personer som är 
ute och jobbar mycket hos företagen som kallas för 
näringslivsutvecklare, dessa jobbar mycket i projekt 
mot företagen och är ofta projektanställda för de spe-
cifika projekten.

Inga andra aktörer än kommunen ingår i science 
parken, varken företag eller universitet. Alla som 
jobbar på science parken är anställda av Sandvikens 
kommun.

7.4 FOKUS OCH INRIKTNING INOM PRODUK-
TIONSOMRÅDET
Parken har en stark inriktning mot avancerade till-
verkningsmetoder. Skärande bearbetning och additiv 
tillverkning är de två stora områdena inom detta. Har 
även starkt fokus mot försörjningskedjor. Inriktning-
en är baserad utifrån de regionala (Gävleborg) bola-
gens behov och typ av verksamhet.

7.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Huvudsaklig målgrupp är SME-företag. Sekundärt 
är startups/scale-ups. Det finns även intressegrupper 
i form av lärosäten, regionen etc. De stora bolagen är 
också i någon mån målgrupp, man jobbar visserligen 
inte direkt mot dessa men de stora bolagens behov är 
det som i mångt och mycket sätter agendan. Undanta-
get är Sandvik som man jobbar lite närmare med, där 
additiv tillverkning är det stora fokuset.

7.6 UTFORMNING
Science Parken inrymmer labb, konferenslokaler, 
restauranger och gemensamhetsutrymmen. Ungefär 
50 företag med totalt ca 1000 personer finns i parken. 

7.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
• Toppmoderna CNC-maskiner 
• Ett datacenter
• Automationslabb med robotar  

och traditionell automationsutrustning.

7.8 KOMPETENSER
Additiv tillverkning och materialteknologi – myck-
et stark kompetens i dessa områden med anställd 
disputerad person inom området. Detta är spetskom-
petens. Kompetens inom försörjningskedjor samt 

Innovationsmiljöer
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SANDVIKEN
sandbackapark.se
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hållbar produktion med anställd disputerad person 
inom området. Hög kompetens inom industriell IT. 
Även kompetens inom SME-företags förutsättningar 
och behov.

7.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Ett technical education center ger utbildningar 
inom automation. Under hösten bildas data center- 
teknologi i samarbete med Microsoft som ger ut-
bildningar inom data center-tekniker. Innovations-
coaching. Har nätverk som man driver. Håller semi-
narium. Erbjuder projekthjälp, att forma projekt. 
Bedriver även i viss mån forskning i miljön. Skriver 
rapporter och gör utredningar. 

7.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, MÅNGFALD 
OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE HOS UNGA OCH 
KVINNOR
Parken har ett projekt med fokus på att få in utrikes-
födda högutbildade akademiker i industrin, finansie-
rat av Tillväxtverket. Vad gäller barn och ungdom så 
har man aktiviteter som handlar om att lära barn och 
unga programmering och digitala tekniker. Här har 
man samarbete med en lokal organisation som har 
labb för barn och unga som är en lekfull miljö.

7.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Har många internationella storföretag kopplade 
till miljön, Sandvik, Microsoft, Fujitsi. Har även inter-
nationella kopplingar i via olika Europa-nätverk och 
initiativ. Har även kontakt med Business Sweden och 
den internationella science park-organisationen. Har 
även representation i internationell organisation för 
kvinnor som jobbar med industriell additiv tillverk-
ning.
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8.1 NAMN OCH BETECKNING
Scania Smart Factory Lab (SSFL) är en öppen  
innovationsarena, en del av Scanias Research &  
Development Digital Office.

8.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet är att utforska nya teknologier och trender 
inom produktionsutveckling, innan de implemen-
teras i produktion. Labbet ska hålla Scania på front-
linjen inom utvecklingen inom dessa områden. 

Visionen är att genom digitalisering, sensorer och 
datainsamling ska fabriken ska kunna ta egna beslut. 
Att ha noll klimatpåverkan. Att vara det ledande smart 
factory-labbet inom folkvagnskoncernen. 

Målsättningar är att anpassa, utvärdera, demon-
strera och implementera teknologier som förbättrar 
produktivitet och produktkvalitet samt människans 
arbetssituation. Här studeras främst teknologier som 
marknadsförs med etiketten digitalisering eller håll-
barhet. 

8.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Labbet ägs av Scania, som är en del av Traton, och 
samarbetar med MAN (Lastbilstillverkare). Samarbe-
ten görs även med Ericson, ABB och småföretag, inte 
minst underleverantörer till fabriken. Samarbeten 
förekommer med flera akademiska institutioner,  
exempelvis KTH och Chalmers avseende forsknings-
uppdrag eller examensarbeten.

8.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Arenan täcker hela produktionsområdet från  
produktionsberedning, montering, logistik, under-
håll, bearbetning och IT. Fokus är föränderligt.  
Just nu är fokus på människa-robot-interaktion,  
computer vision, VR och 5G. Framöver kan fokus 
 hamna på solceller.

8.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Målgruppen är Scanias samarbetspartners. Interna 
avdelningar på Scania och hela folkvagnskoncernen.  
I labbet samarbetar SSFL med:
• Scanias och MANs fabriker runt om i världen
• Stora företag som Ericsson, Atlas Copco, Hexagon, 

IFM med flera, samt små teknikföretag som Gleechi, 
HD Wireless, Virtual Manufacturing, Arho, NYTT, 
Cobots med flera. 

• Forskningsaktörer som KTH och Högskolan i  
Skövde.

Det är ett öppet labb – underleverantörer bjuder in 
externa kunder/gäster. SME-företag nyttjar labbet för 
att visa upp saker. Tillsammans finns en strävan att bli 
effektivare och bättre. Besökare i labbet är personal 
från Scania och MAN, representanter från samarbets-
företag och forskningsaktörer. 

Två gånger i månaden hålls öppet hus då även gym-
nasieskolor och privatpersoner är välkomna. Smart 
Factory är en del av Scanias besöksslinga där företaget 
visas upp. Uppskattningsvis var det  
15 000 besökare på labbet förra året.

8.6 UTFORMNING
Labbet består av en stor lokal med olika typer av 
utrustning och teknologier. Labbet ligger på Scanias 
fabriksområde i Södertälje.

Labbet finns även virtuellt sedan cirka ett år tillba-
ka. I produktionsberedning finns en digital tvilling 
där koncept utvärderas innan de förverkligas i labbet. 
Den digitala tvillingen används även till att följa upp 
utrustning som finns i det fysiska labbet.  En äldre 
version av labbet ses på:  
my.matterport.com/show/?m=Cf5ZGjwegMm

8.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
I dag jobbar labbet bland annat med VR, virtuell trä-
ning, människa-robotsystem, light guiding system, 
plockningstekniker, 3D printing, 5G, RTLS, sensorer 

SCANIA SMART FACTORY LAB 
SÖDERTÄLJE
scania.com/group/en/home/about-scania/innovation/ 
research/smart-labs.html
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för att mäta vibrationer, energi, användning, virtuell 
provmontering, motion capture, virtual assistants, 
computer vision, advanced analytics, energimätning, 
solpaneler och digital ergonomi. All energiåtgång 
mäts och solceller används för att driva utrustning. 
Olika plocktekniker testas; Pick by vision, light, eller 
med glasögon. Computer vision testas för att kontroll-
era att rätt artikel har plockats. 

8.8 KOMPETENSER
Kompetenser finns inom produktion i bred me-
ning. IT och produktion i samverkan. För att framtids-
säkra företaget ska här finnas kompetens inom de 
senaste teknikerna. 

8.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
SSFL har öppet hus två gånger i månaden och sam-
arbetar gärna med företag och universitet som vill 
anpassa, utvärdera och demonstrera morgondagens 
produktion.

8.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Scania är så stort att andra driver dessa frågor, 
det finns ingen specifik policy för labbet. Smart 
Factory-teamet är internationellt och består av både 
kvinnor och män, de senare i majoritet. Det finns en 
öppenhet mot omgivningen, teknik demonstreras 
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för gymnasieelever som ofta kommer på besök, vilket 
kan öka teknikintresset. Mångfald beaktas i rekryte-
ring men inget uttalat. Svenskar är nog en minoritet i 
labbet. Ofta är det utbytesstudenter som blir kvar. 

8.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Kopplingar finns till alla Scania-fabriker i världen. 
Samarbeten görs också med tyska VW. Inga direkta 
kontakter på forskningssidan som Scania sköter, detta 
ligger ofta på lärosätet.
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9.1 NAMN OCH BETECKNING
Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en test- 
och demonstrationsanläggning med fokus på smart 
automation och industri 4.0.

9.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet att bidra till industriell utveckling av produk-
ter och produktion med hjälp av digitalisering, samt 
att ge studenter från ingenjörsutbildningar inom ma-
skin-, produktion- & designinriktning en prototypare-
na och en levande produktionssimulator. 

Visionen är att hjälpa industrin, akademi och insti-
tut att bygga kompetens inom industri 4.0 genom att 
demonstrera tekniker, metoder och nya sätt att tänka 
gällande produktionsdesign.

Målsättningen är att labbet skall vara en öppen och 
tillgänglig mötesplats för bland andra entreprenörer, 
produkt- och produktionsutvecklare. Miljön skall 
kunna erbjuda expertis, tekniska produktionssystem 
samt utrustning och resurser för uppkopplad pro-
duktion. En entreprenör skall kunna förverkliga en 
produktidé, från idéfas till färdig prototyp. 

9.3 ÄGARE, ORGANISATION OCH INGÅENDE 
AKTÖRER
SII-Lab ägs av Chalmers och är sponsrat av Stena 
Industry genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning 
och Kultur. Labbet har en utsedd föreståndare som 
leder utveckling och forskning.

9.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Fyra områden beforskas i SII-Lab: 
Produktions-IT handlar om relationen mellan pro-
duktionssystem och informationsteknologi, om hur 
olika subsystem kommunicerar med varandra. Pro-
duktionssystem behöver vara flexibla och konfigurer-
bara vilket motverkas av att både system och produk-
ter blir alltmer komplexa. Lösningen enligt dagens 
kunskap om IT är att platta till hierarkiska strukturer, 

tillåta kommunikation mellan slutanvändarna (inom 
alla subsystem), samt underlätta för decentraliserade 
beslut (av både system och människor). 

Slutmontering kretsar kring att förstå hur interak-
tionen mellan människa och automation kan se ut 
och designas. Detta gäller både den fysiska och den 
kognitiva automationen men även hur människa och 
organisationen skall anpassas och transformeras. 
Inom fysisk automation är det främst så kallade kol-
laborativa robotar som undersöks. Vidare utvecklas, 
analyseras och valideras metoder för att designa 
stationer med smart automation. Kognitiv automa-
tion handlar om hur informationsstöd presenteras, 
designas och kommuniceras till montören och vilka 
effekter detta ger på tid, kvalitet, kostnad, upplevd 
komplexitet och välbefinnande. 

Simulering och virtuell träning: Forskningen un-
dersöker hur olika tekniker som Virtual Reality, Mixed 
Reality och Augmented Reality kan användas inom 
industrin och när.  

Internlogistik: Forskningen riktar in sig på hur 
automationen skall kunna ökas, både operatörsstöd 
men även fysisk automation där kollaborativa robo-
tar skall användas för kitting. Forskningen tittar även 
på transportautomation och kommunikation mellan 
affärssystem och logistiksystem.

9.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Labbet riktar sig i första hand till företag som sam-
arbetar inom examensarbeten och forskningsprojekt 
samt till programstudenter på Chalmers. Labbet tar 
emot studiebesök från olika intressentgrupper.  

9.6 UTFORMNING
SII-Lab är en öppen miljö med arbetsbänkar och 
öppna ytor som är flexibla efter behov. Flertalet de-
monstratorer inom de fyra fokusområden finns, se 
kapitlet nedan. En virtuell rundtur kan tas via webb-
sidan. 

STENA INDUSTRY INNOVATION LAB 
GÖTEBORG
sii-lab.se
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9.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Det finns en stor mängd utrustning i labbet och ett 
flertal demonstratorer kopplade till de olika foku-
sområdena för labbet. För området Produktions-IT 
finns en demonstrator kallad ”minifabriken” i vilken 
integration mellan olika system kan testas. 

För området Slutmontering finns fyra demonstra-
torer: 
• Montering med hjälp av text, bild, video och AR
• Interaktion med kollaborativa roboten Sawyer
• Programmering och montering med robotar från 

Universal Robots
• Hur överhörning mellan organisationsstruktur och 

informationsstruktur kan effektivisera möten

För området Simulering & virtuell träning finns 
också fyra demonstratorer:
• Virtuell montering
• Virtuell svetsning
• Underhåll genom mixed reality
• Layoutplanering via punktmolnsdata i spelmiljö

För området Internlogistik finns en demonstrator 
för ”Pick-by-x”, där fyra olika operatörsstöd för kitting 
visas. 

9.8 KOMPETENSER
Utöver kompetens i områdena som nämnts ovan 
finns även kompetenser inom bland annat kollabo-
rativa robotapplikationer, information/kommunika-
tionsstöd för operatörer och människa-maskininter-
aktion.

9.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Workshoppar, demonstratorer och seminarium 
erbjuds mot företag och i kursverksamhet. Flertalet 
publika webbinarier går att följa.

9.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Chalmers generellt har policies för att öka jämställ-
het, mångfald och teknikintresse och arbetar aktivt 
med dessa frågor. I labbet förekommer exempelvis 
gymnasiedagar, öppet hus och tjejdagar för årskurs 3 
i gymnasiet. 

9.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
SII-Lab är involverat i flera internationella nätverk, 
både gällande innovationshubbar, vetenskapliga nät-
verk och nätverk för standarder.
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10.1 NAMN OCH BETECKNING
SynerLeap powered by ABB (SynerLeap) är en 
innovationshub som för samman nyetableringar med 
ABB.

10.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet med SynerLeap är att hjälpa nyetableringar 
inom alla teknikområden med automation, robotik 
och energi att expandera på den globala marknaden 
tillsammans med ABB och därmed få företag att ta ett 
stort steg i att skala upp sin verksamhet globalt. 

Visionen är att korta innovationscykeltider och öka 
värdeskapandet genom samarbeten mellan industri 
och startups. 

Målsättningar är att genom samarbete driva på inn-
ovationsutbyte mellan industrier, allt mellan indu-
striell automation, robotik, smarta städer, byggnader 
och transportteknologi. 

10.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
SynerLeap är ett dotterbolag till ABB AB, med VD 
och styrelse. I dess advisory board finns deras huvud-
sakliga intressenter, inklusive Vinnova. Partners är 
Västerås stad, Mälardalen University Sweden, Automa-
tion Region, Almi företagspartner, Västerås Science 
Park, Vinnova, Rise, Robotdalen, Bio Venture Hub, 
Västmanland, Region Västmanland och Create busi-
ness incubator.

10.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
Huvudfokuset är på applikationsområdena au-
tomation, robotik och energi, med stöd av flertalet 
teknikområden såsom Internet of Things, Artificiell 
Intelligens, Vision-teknik, kommunikation, Augmen-
ted Reality och förnyelsebara energikällor.

 
 

10.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Startup-företag inom industrin med tillväxtpo-
tential kan bli medlemmar mot en avgift, och få 
stöttning och del av ABB AB:s globala nätverk. Idag är 
76 startups från 14 länder medlemmar. Man riktar sig 
i nuläget inte mot akademin. Universitet och forsk-
ningsinstitut (exempelvis RiSE och MDH) finns dock 
med bland partners. 

10.6 UTFORMNING
Den fysiska miljön ligger i Västerås och är ca 1000 
m2. Unikt är tillgången till industri-infrastruktur, ett 
stort antal industrilaboratorier inom kraftenergi, 
mjukvaror, material, kommunikation, prototyp- och 
robotlabb etc. 

Det finns ingen virtuell besöksmiljö. Man genomför 
dock webinarier med deltagare från upp till 21 länder 
och virtuell matchmaking. 

10.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Tillgång finns till ABB:s digitala labb med AR, VR, 
prototyping-miljöer och remote service. Olika typer 
av workshops genomförs där utrustningen används.

10.8 KOMPETENSER
Utöver teknikspecifik kompetens ligger myck-
et av kompetensen i att koppla ihop industri med 
startup-företag, för att utväxla värde mellan samar-
betspartners och accelerera utvecklingen tillsam-
mans med företagen. Detta görs exempelvis genom 
tillgång till expertis inom affärsutveckling, sälj och 
utveckling.

10.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
SynerLeap erbjuder mentorskap och tillträde till 
ABB:s nätverk, kunder och teknik. Såväl stängda som 
öppna workshops, seminarier och event genomförs.

 
 

SYNERLEAP POWERED BY ABB 
VÄSTERÅS
synerleap.com
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10.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
I startup-företag inom SynerLeaps målgrupp är det 
i regel få kvinnor som sitter på ledande befattningar. 
Här vill SynerLeap föregå med gott exempel genom 
att exempelvis lyfta fram en mångfald av människor 
av olika kön och ursprung av de som ges utrymme 
i event och media. Även om man inte har särskilda 
event för att just fokusera på mångfald eller att öka 
teknikintresset hos unga och kvinnor, vill SynerLeap 
genom vilka de är och sitt sätt att jobba lyfta jäm-
ställdheten.

Fler kvinnor än män är anställda inom SynerLeap, 
och kvinnorna sitter ofta på ”tunga”, ledande poster. 
Inom SynerLeap finns också representation från flera 
olika kulturer.

10.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Från ett initialt fokus på Sverige har SynerLeap gjort 
en kraftig uppskalning under de tre år som verk-
samheten har fortlöpt. Samarbetsprojekt genomförs 
med deltagare från Kina till USA, man jobbar med 
startup-företag från 14 länder och har samarbeten 
med 14 länder (inte nödvändigtvis samma).
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11.1 NAMN OCH BETECKNING
Södertälje Science Park i Södertälje (SSCP) är en 
nationell samverkansmiljö för forskning, innovation 
och utbildning inom hållbar produktion. Där kan 
aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsam-
mans driva branschöverskridande forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt nätverk.

11.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet är att stimulera etableringen och utveck-
lingen av innovativa företag, delvis genom att stärka 
förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. 
Det gäller industriell produktion av fysiska varor som 
till exempel läkemedel, livsmedel och lastbilar, men 
erfarenheter och kunskap inom parken kan även till-
lämpas på produktion av tjänster, som till exempel 
sjukvård och transporter.

Visionen för Södertälje Science Park är att bli den 
nationella noden för hållbara produktionsflöden i ett 
mycket brett perspektiv. Förutsättningarna är goda 
med den kompetens och det nätverk som de interna-
tionella storföretagen Scania och AstraZeneca besitter 
i kombination med nya KTH:s storsatsning i Södertäl-
je med samma inriktning.

Målsättningar är att satsa för att bli ett kunskapsin-
tensivt och expansivt område i södra Stockholmsregi-
onen. Uppdraget från ägarna är att verka för:
• Att stärka Sverige som industrination genom att bli 

en nod inom Hållbar Produktion
• Ett starkare & attraktivare Södertälje
• Säkrad regional kompetensförsörjning

11.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Bakom bildandet av Södertälje Science Park står 
KTH, Södertälje kommun (50% ägarandel), Scania (25% 
ägarandel) och AstraZeneca (25% ägarandel).

11.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
SSCP arbetar för hållbara produktionsflöden– pro-
dukter och tjänster och riktar sig till alla företag, 
organisationer och myndigheter som vill utvecklas. 
Med hållbara produktionsflöden avses flöden som 
långsiktigt adderar ekonomiska, sociala och ekologis-
ka värden till all tjänste- och varuproduktion.

KTH har i samarbete med Scania och AstraZeneca 
gjort en gemensam satsning på nya utbildningar och 
forskning inom områdena industriell driftsäkerhet, 
produktionslogistik och produktionsledning. Med 
utgångspunkt från dessa skapas möjligheter för före-
tag och organisationer att utvecklas. 

Det finns även en stor satsning på industrialisering 
och scaleup för att bevara svenska innovationer i Sve-
rige och öka nyttjandegraden av svensk produktions-
kapacitet genom att koppla ihop startups med svens-
ka tillverkare inom programmet Produktionsänglar.

Även Lean är ett centralt begrepp både inom KTH, 
med KTH Leancentrum placerat i Södertälje, och alla 
bolag som jobbar med Lean, inte minst AstraZeneca 
och Scania.

11.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Det finns två perspektiv. Delvis ska SSCP vara en 
mötesplats för alla som är intresserade av all form av 
utveckling, från att prova ny mat till AI och VR i pro-
duktion. Dels ska verksamheten facilitera eller driva 
projekt med företag som är intresserade av hållbar 
produktion. Detta görs genom diverse projekt, en inn-
ovationsyta, uppkopplade verktyg som kan styras via 
digital tvilling. Fokusområde är hållbar produktion 
för utvecklingsorienterade företag.

11.6 UTFORMNING
Tidigare administrativa byggnader har byggts till 
för att passa KTH:s verksamhet. I anslutning till loka-

SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK 
SÖDERTÄLJE
sscp.se
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lerna finns även experimentmiljön Tom Tits för barn 
och unga. En prototypverkstad finns, som är KTH:s 
prototyplabb. 

Avseende virtuell miljö finns ett samarbete med 
KTH, där besökare framöver ska kunna kan gå runt i 
testbädden.

11.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Det finns viss utrustning i miljön, t.ex. enklare  
prototyplabb, men utrustningen tillhör inte SSCP.  
Då Scania är delägare och har sitt Smart Factory Lab 
(se tidigare beskrivning) och SSCP är med i Digilog- 
projektet finns inte behov eller ambitionen av att  
bygga upp någon omfattande egen labbmiljö som  
är parallellt till det som redan finns i exempelvis  
Robotdalen eller KTH:s labb. Det finns ett tramp-
bilslabb, där en enkel monteringslina kan testas och 
experimenteras på. Utöver detta finns en del äldre 
forskningslokaler och utrustning kvar i lokalerna.

11.8 KOMPETENSER
Specialistområden inom parkmiljön enligt be-
skrivningen på LinkedIn är Innovation Management, 
Open Innovation, Incubator, Business Development, 
Internationalization, Innovation Procurement, LEAN 
Production, Sustainable Production, Hållbarhet, Håll-
bar produktion och Lean.

11.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Seminarier, konferenser och utbildningar anord-
nas inom olika områden som digitalisering, hållbar 
produktion och entreprenörskap. Science Week 
anordnas årligen, med huvudpartners Scania, Astra-
Zeneca, Södertälje kommun och KTH Södertälje som 
dragare samt ett 40-tal andra samverkansparter och 
ca 5 000 besök.

11.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Exempelvis finns nätverket TechQueens som 
stöttar unga kvinnor i tech-industrin. Ett omfattande 
förarbete för att implementera och genomlysa verk-
samhetens jämställdhetsarbete är under uppstart, 
tillsammans med Add Gender.

11.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Det finns idag inga uttalade strategiska internatio-
nella kopplingar eller samarbeten för miljön, men 
KTHs verksamhet i stort präglas av internationalise-
ring både vad gäller utbildning och forskning.
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12.1 NAMN OCH BETECKNING
Virtual Manufacturing är ett företag som kombi-
nerar ny teknik, virtuella hjälpmedel och klassisk 
produktionsteknik för att skapa värde för kunderna. 
Labmiljön kallas ”Work Station one”.

12.2 SYFTE, VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR
Syftet är att hjälpa kunderna till en hållbar produk-
tion, att stötta dem i att effektivisera sina processer 
och minska sin resursförbrukning.

Visionen är att Virtual Manufacturing är den mest 
innovativa partnern inom modern produktions- och 
logistikutveckling. Kompetens, kvalitet och hållbara 
åtaganden är våra ledstjärnor. Med hjälp av nya an-
greppssätt och synsätt ledande företag inom tillverk-
ningsindustrin hjälpas att skapa värde och uppnå 
världsklass.

Målsättningar är att knyta samman teknik, metoder 
och hårt arbete inom produktionsutveckling för att 
uppnå resultat. Detta görs både i en virtuell och fysisk 
värld, innan och efter produktionsstart.

12.3 ÄGARE, ORGANISATION  
OCH INGÅENDE AKTÖRER
Företaget Virtual Manufacturing Sweden AB är 
ägare och styr verksamheten.

12.4 FOKUS OCH INRIKTNING  
INOM PRODUKTIONSOMRÅDET
De huvudsakliga inriktningarna inom produk-
tionsområdet är industrial management, montering 
och produktionsflöden, robotteknik och automation 
samt Lean manufacturing.

12.5 MÅLGRUPPER OCH BESÖKARE
Alla aktörer som har intresse av produktionsfrågor, 
såväl akademi som producerande företag. Företag 
och akademi kan boka besök för inspiration. Exempel 
på besökare har varit akademi, bilindustri och dess 
leverantörer. 

12.6 UTFORMNING
I den fysiska demonstrationsmiljön kan imple-
menteringar av system, exempelvis Siemens eller Das-
sault beskådas – hur ser det ut, hur virtuell träning 
utföras eller instruktioner ges? Hur ska man tänka 
kring beredning av nya produkter. Ergonomi kan tes-
tas virtuellt vid utformning av arbetsplatser. Miljön 
har även en virtuell tvilling: https://www.virtual.se/
virtual-twin/

12.7 UTRUSTNING OCH TEKNIKER
Flera “pick by…”-system finns, som även kan testas 
virtuellt och jämföras med verkligheten. Här kan 
system som Siemens process simulate eller Vizendo 
Virtual training testas. Arbetsstationer för montering 
demonstreras. Övriga företag som visar upp sin ut-
rustning i miljön är Evatech (tysk), Arkite, Dassault 
systems, Siemens, Vizendo, Visual components, iSite, 
Atlas Copco, Solme. 

12.8 KOMPETENSER
Inom industrial management har miljön kompe-
tenser inom industrialisering, lean transformering, 
projektledning, manufacturing PLM samt Smart 
Factory-strategier och implementeringar. 

Inom montering och produktionsflöden finns kom-
petens inom utveckling av monteringslinor och in-
ternlogistik, både avseende enstaka stationer upp till 
hela fabriker. Inom robotteknik och automation kan 
miljön bistå med utveckling av automationsprocesser 
och robotik, både i enstaka robotceller och i komplet-
ta robotliner. Miljön har också kompetens inom lean 
manufacturing, där fokus ligger på produkter för att 
förbättra flöden och processer samt ergonomi inom 
montering och internlogistik. Miljön bedriver även 
utvecklingsprojekt inom produktionsteknisk utveck-
ling, digitalisering och Industri 4.0. Här inkluderas VR 
och AR, digitala tvillingar, Tracking, Human-Machine 
Interface och kollaborativa robotar.
 

VIRTUAL MANUFACTURING’S WORK  
STATION ONE, GÖTEBORG
virtual.se

12

Innovationsmiljöer
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12.9 ERBJUDANDEN OCH AKTIVITETER
Utöver konsultation till kunder, erbjuds försälj-
ning av mjukvaror och viss hårdvara. Emellanåt er-
bjuds exempelvis webinars och studiebesök. Öppna 
besöksdagar har förekommit, där man visar AGV:er, 
robotar etc. Projekt görs har gjorts ihop med högsko-
lor, Volvo och Scania. 

12.10 ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET,  
MÅNGFALD OCH ÖKAT TEKNIKINTRESSE  
HOS UNGA OCH KVINNOR
Jämställdhetsarbete ses som ett sätt att vara kon-
kurrenskraftiga och framgångsrika. Ett medvetet 
arbete har lett till en större andel kvinnor som gör 
exempelvis examensarbeten i miljön. En stor mång-
fald med många olika nationaliteter finns bland med-
arbetarna.

 

12.11 INTERNATIONELLA KOPPLINGAR
Företaget har även kontor i Thailand och Malaysia. 
Forskningsprojekt har också gjorts med utländska 
aktörer. Arbete med multinationella företag görs, 
exempelvis Volvo, Scania och Daimler. Huvuddelen av 
arbetet görs dock mot företag i Sverige.
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Kartläggningen har identifierat tolv öppna inno-
vationsmiljöer för produktionsutveckling i Sverige 
som på olika sätt syftar till att öka digitalisering och 
testa nya tekniker med koppling till produktion. Då 
miljöerna har samma övergripande fokus kan de vid 
en första anblick upplevas ha snarlika verksamheter 
och det stämmer att många av dem har överlappande 
fokusområden relaterat till exempelvis Industri 4.0, 
samarbetsrobotar, VR, digitalisering och additiv till-
verkning. Vid en närmare anblick är det dock tydligt 
att varje miljö har sin unika profilering och sitt unika 
erbjudande. Det är också tydligt att miljöerna gene-
rellt har en stark regional förankring och är präglade 
av sin geografiska lokalisering vad gäller inriktning 

och samverkanspartners. I tabellen nedan ges en 
översikt av nyckelfakta för de identifierade miljöerna 
som tydliggör hur de skiljer sig åt.
 
KORTFATTAD KARTLÄGGNING I TABELLFORM
Som framgår av tabellen drivs de flesta miljöer i 
samverkan mellan flera aktörer. Näst flest drivs av 
företag medan endast ett fåtal drivs av en akademi. 
Akademier har dock en tydlig involvering i samtliga 
miljöer, då samarbeten mellan industri och akademi 
är vanligt förekommande i alla. Samarbetet sker ofta i 
form av forskningsprojekt och examensarbeten, men 
i flera fall också genom att bygga upp själva innova-
tionsmiljön tillsammans.Tabell 1

Sy#e Primär	målgrupp Fokusområde
Organisa8on	&	
Finansiering

Särskiljande	drag/	
specialitet

Assar Mötesplats	mellan	
akademi	och	industri	för	
a5	skapa	världsledande	
industri

Tillverknings-	och	
teknikföretag,	särskilt	SME

Produk?ons-	och	
automa?onsutveckling

Drivs	i	samverkan	mellan	
aktörer,	projektfinansierat

Virtual	engineering,	
Materialbibliotek

CampX Global	innova?onsarena	
för	teknik	och	
företagsomvandling	

Partners,	start-ups,	
leverantörer,	akademi	och	
myndigheter

Automa?on,	
elektromobilitet	och	
anslutbarhet	för	
fram?dens	
transportlösningar

Drivs	och	finansieras	av	AB	
Volvo

Fokus	på	utveckling	av	
fram?dens	
transportlösningar

EPIC Trygga	
kompetensförsörjning	för	
industrins	fram?da	behov

Företag	och	skolor Industrirelaterad	utbildning Ekonomisk	förening,	skolor Stor	maskinpark,	liknande	
liten	industri

Fab	Lab Främja	öppenhet	och	
samverkan	mellan	
utbildning,	forskning,	
näringsliv	och	
privatpersoner

Studenter	på	Högskolan	i	
Halmstad

Digital	produk?on,	
prototypande	i	
innova?onsprocessen

Högskolan	i	Halmstad Makerspace	med	maskiner	
för	prototypframtagning,	
kunskap	om	
designprocessen,	

MITC SamverkansplaMorm	för	
industri,	akademi	och	
samhälle

Samverkanspartners,	
?llverkande	industri	och	
akademi

Innova?on,	hållbarhet	och	
digitalisering,	inom	
produk?on	och	
produktutveckling

MDH	&	industripartners.	
Projekt,	kommun	och	region	
finansierar

Omsä5er	akademins	
kunskaper	i	
industriföretagens	
verksamheter

PTC Samverkansform	för	a5	
stärka	regionala	
näringslivets	
konkurrenskraQ

Partners	och	deras	resp.	
målgrupper

Produk?onsteknik	och	
automa?on

AvgiQer	från	
partnerföretag

Spetskompetens	inom	flera	
?llverknings-	och	
provningsmetoder

Sandbacka	Science	Park Stärka	regionens	SME-
företag	a5	hålla	takten	
med	de	stora	företagen

SME-företag,	start-ups/
scale-ups

Avancerade	
tillverkningsmetoder,	
skärande	bearbetning	och	
additiv	tillverkning.

Sandvikens	kommun	driver	
och	finansierar

Stark	kompetens	inom	
addi?v	?llverkning	och	
materialteknologi

Scania	Smart	Factory	Lab Testa	ny	teknologi	innan	
implementa?on

Scania	internt	och	
samarbetspartners

Föränderligt,	just	nu	på	
människa/robot-
interak?on,	computer	
vision,	VR	och	5G

Ägs	och	finansieras	av	
Scania

Fokus	på	Industri	4.0-
teknologier

Stena	Industry	Innova8on	
Lab

Lab	för	studenter	samt	
hjälpa	industrin	med	
kompetens	inom	industri	
4.0.

Studenter	på	Chalmers	 Produk?ons-IT,	
slutmontering,	simulering/	
virtuell	träning	samt	
internlogis?k.

Drivs	av	Chalmers,	
finansierat	av	
Stenas?Qelsen,	Chalmers	&	
forskningsprojekt

Fokus	på	människan	i	
produk?onen

Synerleap Synergier	genom	
samverkan	mellan	startups	
och	industri

Startup-företag	 Automa?on,	robo?k	och	
energi

Drivs	av	ABB,	
medlemsavgiQ

Tillgång	?ll	industri-
infrastruktur

Södertälje	Science	Park S?mulera	etablering	och	
utveckling	av	innova?va	
företag

Företag	med	intresse	av	
hållbar	produk?on

Hållbara	produk?onsflöden Södertälje	kommun,	Scania,	
AstraZeneca	&	KTH

Fokus	på	hållbarhet

Virtual	Manufacturing Stö5a	företag	i	a5	
effek?visera	processer	och	
minska	resursförbrukning

Kunder;	företag	som	vill	
utveckla	och	digitalisera	sin	
produk?on

Industrial	management,	
montering,	
produk?onsflöden

Företag,	säljer	tjänster	och	
produkter

Har	sin	innova?onsmiljö	
som	affärsidé

1

Sammanställning och analys



MÅLGRUPPER 
Den primära målgruppen för majoriteten av mil-
jöerna är företag i olika former – inkluderat stora 
företag, SME, startups, kunder och/eller partnerfö-
retag. De företag som är intressanta för miljöerna är 
både tillverkande företag och företag som bedriver 
olika typer av teknikutveckling. Finansieringen av 
miljöernas verksamhet sker i ungefär hälften av fallen 
genom egen finansiering, övriga hälften av miljöerna 
finansieras i ungefär samma utsträckning av avgifter 
respektive projekt.

ÖPPENHET
Graden av öppenhet varierar mellan miljöerna, där 
några i princip är helt öppna och kan besökas av vem 
som helst när som helst, medan andra kräver bokade 
besök och i vissa fall även att man är en intressant 
samverkanspartner eller kund (eller potentiell så-
dan). Gemensamt för de miljöer som har högst grad 
av öppenhet är att de drivs i samverkan mellan flera 
partners, ofta med icke-kommersiella aktörer såsom 
kommun och akademi. Gemensamt för de miljöer 
som är mest stängda är att de drivs av företag, vilket 
är naturligt mot bakgrund av att dessa miljöers bak-
omliggande syfte är att stärka företagens innovations- 
och konkurrensförmåga.

BESÖKSMILJÖ 
Ungefär hälften av miljöerna har i nuläget någon 
form av virtuell besöksmiljö. Vilka som erbjuder detta 
går i stor utsträckning hand i hand med den fysiska 
öppenheten: miljöer med en hög grad av fysisk öp-
penhet tenderar också att ha en virtuell besöksmiljö. 
Gemensam nämnare för dessa miljöer är att man  
eftersträvar en hög tillgänglighet och exponering av 
sin verksamhet, och att man har få eller inga affärs-
hemligheter i ytan som behöver döljas. 

GEOGRAFISK PLACERING
Vad gäller geografisk placering kan konstateras 
att det är glest med innovationsmiljöer med pro-
duktionsfokus i norra Sverige. Miljöerna återfinns 
i de södra delarna av Sverige och återspeglar i stor 
utsträckning var den tillverkande industrin i Sverige 
har starkt fäste. Det är också tydligt att många miljöer 
har etablerat sig på orter där starka internationella 
företag har sin produktion, så som exempelvis Volvo, 
Scania och ABB. 

STARK DRIVKRAFT
Avslutningsvis kan konstateras att det är mycket 
glädjande att Sverige har hela tolv öppna innovations-
miljöer för produktionsutveckling. Detta är ett tydligt 
tecken på att det finns ett starkt driv kring innovation 
och forskning i samverkan för en ledande tillverk-
ningsindustri i Sverige.

RAPPORTEN ÄR SAMMANSTÄLLD I SEPTEMBER 2020 AV HÖGSKOLAN I SKÖVDE/ANNA SYBERFELDT



Kartläggning av öppna innovationsmiljöer för  
produktions utveckling i Sverige har utförts inom det  
strategiska innovationsprogrammet Produktion2030,  

en gemensam satsning av Vinnova, Formas och  
Energimyndigheten.


