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INNOVATIONS
PROJEKT FÖR
FRAMTIDEN SID 8
NARGES ASADI, ABB ROBOTICS,
OM FORSKARSKOLAN:

“Ge dig själv den
här fantastiska
möjligheten.”

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

FORSKNINGS
RESULTAT SPRIDS
ÖVER SVERIGE SID 24
ANALYS & INTERNATIONALISERING

FRÅN STORFORS
TILL SINGAPORE
SID 38

UTBILDNING

Konkurrenskraft
För att utveckla och stärka kompetensen inom
svensk produktion driver Produktion2030 en
nationell Forskarskola, med kurser tillgängliga
för forskarstuderande och för företag.
Möt tre av Forskarskolans doktorander på sid 16.
P2030 #1.19
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Produktion2030:s
system för innovation
Vi analyserar och bevakar trender och förändringar i omvärlden, vi lyssnar in
företagens behov och utmaningar, vi påverkar och utvecklar utbildningssystemet.
Allt detta ligger till grund för de kunskapsgenererande projekt som drivs inom
programmet. Den nya kunskapen sprider vi sedan ut i systemet igen – till utbildningsaktörer, företag och omvärlden. Det är vårt innovationssystem.

innehåll
#1.19

16
UTBILDNING

Utbildning
i framkant

+

+ Kompetens i världsklass är avgörande för
att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga.
Produktion2030 arbetar aktivt med att utveckla
och stärka kompetensen inom produktions
området. Läs mer om två av våra utbildnings
satsningar, Produktion2030:s Forskarskola
och Civilingenjör 4.0.

Fokus på kompetens
för hållbar produktion
Cecilia Warrol, programchef.. . . . . . . . . 4

PROJEKT

Framtidens
utmaningar i fokus

FÖRETAG

+ Svensk industri är världsledande inom kundanpassade, avancerade industriella tjänster. I våra projekt möts
industri, akademi, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer
och samhällsaktörer för att skapa ny kunskap så att vi har
kvar denna globalt konkurrenskraftiga position även år
2030.

OMVÄRLD

SENASTE NYTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SÅ FUNKAR DET Hur arbetar
vi? / Vad fokuserar vi på?. . . . . . . . . . 6
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12 nya projekt beviljade. . . . . . . . . . . 10
Testbädd Smart Produktion
och Digitala Stambanan. . . . . . . . . . . 14

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

INNOVATIONSPROJEKT

Spridning över
hela Sverige

24

UTBILDNING

+ Kunskapsöverföring ger konkurrenskraft! Att
sprida resultaten från våra projekt till små och
medelstora företag över hela landet är en viktig del i
Produktion2030:s arbete. Läs mer om hur arbetet går
till, och möt företaget ACAB som deltagit i flera av
programmets teknikworkshoppar.

ANALYS & INTERNATIONALISERING

2
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Pars Plåtgruppen AB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Genomförda och kommande
workshops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Koll på
utvecklingen
+ ”Vi ska inspireras av andra men även inspirera och
påverka vår omvärld.” Professor Johan Stahre berättar
om programmets arbete med omvärldsbevakning,
påverkan och kvalitetssäkring – från Silicon Valley till
Singapore.

UTBILDNING
”En unik upplevelse”
Narges Asadi, doktorand.. . . . . . . . . . . . . 18

ANALYS &
INTERNATIONALISERING
Omvärldsanalys säkrar kvalité
Johan Stahre, vice programchef 40

38
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MEDVERKANDE AKTÖRER. . . . . . . 46
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senaste nytt
I Sverige finns flera tusen tillverkningsföretag,
från världsledande bolag med en global marknad
till nischade underleverantörer och entreprenörer
som utvecklar och integrerar nya lösningar i företag
och produkter.

REDAKTIONEN

Vad är mest spännande
inom produktion just nu?
CECILIA WARROL
Programchef
cecilia.warrol@teknikforetagen.se
+46 8 782 08 28
”Tillverkningsindustrin erbjuder lösningar
på många av samhällets problem. Nu tar
företagen en plats i debatten, det tror jag är
viktigt för deras framtida konkurrenskraft.”

VÄLKOMMEN TILL PRODUKTION2030:S NYA MAGASIN

Fokus på kompetens
för hållbar produktion
Den tillverkande industrins möjligheter
att utvecklas och stärka sin innovationsför
måga är oändliga. Industrins långa historia
startade med medeltidens hantverk och har
utvecklats vidare genom åren till datoriserad
och automatiserad produktion med hög pro
duktivitet. Industrin har alltid haft en strävan
efter att använda alla resurser så effektivt som
möjligt, för att vara lönsamma och hållbara
nu och i framtiden. Visionen för många till
verkande företag är den klimatvänliga och di
gitala fabriken som tillverkar kundanpassade
produkter i ett cirkulärt produktionssystem
där människor och maskiner jobbar säkert
och effektivt tillsammans, även om den ligger
en bit bort i framtiden.
För att nå dit behöver industrilandet Sverige
fortsätta utveckla och förstärka kompeten
sen och innovationerna inom produktions
området, eller Industri 4.0. En av de viktigas
te investeringarna är att ständigt utveckla
och stärka samarbetet mellan företag och
forskning. När fler olika aktörer löser pro
blem tillsammans utvecklas kompetensen
långt utanför den egna organisationen och
nya möjligheter och innovationer skapas.
Detta är inte gjort i en handvändning. Som
tur är finns viljan och det görs många vikti
ga insatser i de strategiska innovationspro
grammen; där politikens handlingsprogram
om ökad innovationskraft, kombineras med
forskare, företag och forskningsfinansiärer.
2013 startade vi Produktion2030, ett stra
tegiskt innovationsprogram finansierat av
tillverkningsindustrin med stöd av Vinn
ova, Energimyndigheten och Formas. Vårt
uppdrag är att stärka innovationskraften i
svensk tillverkningsindustri genom att sam
la företag och forskare för att tillsammans
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JOHAN STAHRE
Biträdande programchef
johan.stahre@chalmers.se
+46 31 772 12 88
”En stor utmaning för svensk produktion
är att skapa konkurrensfördelar av den
pågående anpassningen till klimatmålen
och kommande hårda regler. Den andra
utmaningen för producerande företag är
att hinna med tåget när de globala leverantörskedjorna nu blir digitala, globala
handelsplattformar.”

utveckla hållbara lösningar på industrins
framtida utmaningar.

MARTIN FRIIS
Nationell koordinator
martin.friis@teknikforetagen.se
+46 730-72 35 00
”Digitalisering har potential att förändra
industrin i grunden. Den nya komplexiteten kräver strategisk samverkan – inga
organisationer klarar omställningen på
egen hand.”

Hur kan man angripa detta stora och kom
plexa uppdrag? Produktion2030 utgörs av
fyra tydliga instrument: Projekt, Utbildning,
Små och medelstora företag samt Analys och
internationalisering. Dessa bildar ett strate
giskt och hållbart innovationsekosystem för
industrin.
I detta magasin lyfter vi särskilt våra in
satser inom utbildning. Produktion2030
koordinerar en nationell Forskarskola inom
produktionsområdet, där nära 200 inskriv
na studenter utbildas inom avancerad och
smart produktion. Vi erbjuder också kortare
utbildningar till mindre företag, som byg
ger på resultat från våra projekt. Dessa kom
petensinsatser har alla nytta av: företagen,
universiteten och forskningsinstituten. Och
Sverige.
Vi önskar er en trevlig läsning!
CECILIA WARROL
Programchef för Produktion2030

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

TEKNIKWORKSHOP I LULEÅ

Stort intresse
för AM i metall
 Den 17 april 2019 genomförde vi en teknikworkshop i Luleå kring additiv tillverkning, baserad
på projektet Optipam inom styrkeområde Flexibel
produktion – ett lika hett som spännande område
med stora möjligheter.
Deltagarna uppskattade att praktiskt få reda på
vad som är möjligt inom AM (Additive Manufacturing), speciellt när det gäller metall. De
uppskattade också generella insikter kring AM
och de olika metoder som erbjuds. Uppskattat
var också att få lyssna till andra företags behov,
problem och möjligheter.
Deltagarna hade även gärna sett kostnads
jämförelser och konkreta exempel med prisbild.
Med tanke på områdets snabba utveckling kommer vi snart att kunna visa både ”business case”
och ”success stories”.

För mer info: roger.lundin@ri.se

Adress: Produktion2030, Teknikföretagen, Storgatan 5, Box 5510,
114 85 Stockholm. Formgivning och produktion: Irons Design.
Textproduktion: Björn Stenvall, Camilla Martinez Mares,
Kristina Närman. Foto: Porträttbilder är privata, om inget annat
anges. Övriga bilder är från Shutterstock, om inget annat anges.
Upplaga: 515 ex. Tryckeri: Åtta45 Tryckeri, Digaloo AB.
Omslagsfoto: Erik Thor.
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I KORTHET

Miljömässig hållbarhet
UTLYSNING 12:

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram
som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrens
kraftigt produktionsland. Det gör vi genom att översätta
industrins utmaningar till relevanta och innovativa lösningar för
industrin; bygga och stärka nätverk och samverkan, både inom
Sverige och internationellt; och koppla ihop idéer, aktörer och
finansieringsmöjligheter för att skapa värdefulla lösningar för
framtidens tillverkningsindustri.
Vi är en drivande kraft i utvecklingen av en innovativ och
effektiv produktion i Sverige!

P2030 #1.19

Digital teknik skapar
effektiv tillverkning
 Utlysningen är endast öppen för projektkonsortier som beviljats finansiering för steg 1, i Produktion2030:s utlysning: ”Effektiva värdekedjor för
tillverkningsindustrin genom användning av digital
teknik”. Vi vill bidra till stärkt konkurrenskraft och
ökad klimatrelaterad hållbarhet för tillverkningsindustrin i Sverige.
Mer info på produktion2030.se
P2030 #1.19

 Detta projekt syftar till att utveckla innovativa
stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter
och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och
hållbarhet.
Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära
sig om, och implementera mer
cirkulära affärsmodeller som
täcker hela produktlivscykeln
och beaktar hållbarhet- och
resursfrågor baserade på ett
systemperspektiv.
Se filmen om projektet:

NYA KURSMODULER

Civilingenjör 4.0
 Produktion2030 utvecklar nya kursmoduler
till civilingenjörsutbildningar på svenska universitet
och högskolor. Fokus är industriell digitalisering med
syftet att skapa ett nationellt utbildningspaket inom
Industri 4.0 som är tillgängligt för samtliga tekniska
universitet och högskolor. På sidan 22 kan du läsa en
intervju med Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad. I intervjun berättar han om hur Civilingenjör 4.0
kommer att ge Sverige en stor konkurrensfördel på
den globala marknaden.
Mer om Civilingenjör 4.0 på produktion2030.se
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så funkar det

HUR
arbetar vi?

Vad
fokuserar vi på?

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.

Produktion2030 fokuserar på sex styrkeområden där svensk industri,
akademi och forskningsinstitut är internationellt framgångsrika.
Samtidigt kräver dessa styrkeområden fortsatta investeringar för att
svensk tillverkningsindustri ska vara konkurrenskraftig på längre sikt.
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PROJEKT

UTBILDNING

Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar
för forsknings- och innovationsprojekt samt test- och
demonstrationsprojekt. På produktion2030.se hittar du
information om pågående och avslutade projekt. Där
kan du filtrera projekten utifrån vilka styrkeområden
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 Civilingenjör 4.0 tagits fram.

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

ANALYS OCH INTERNATIONALISERING

Små och medelstora företag (SMF) 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 inom våra styrkeområden.

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 #1.19

RESURSEFFEKTIV PRODUKTION

FLEXIBEL PRODUKTION

VIRTUELL PRODUKTIONSUTVECKLING

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 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.

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.

P2030 #1.19
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För mer info, kontakta:

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

Läs mer om instrumentet
Projekt på
produktion2030.se

innovationsprojekt för
framtiden
8
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Forskning och innovationsprojekt bygger på att företag och
forskare arbetar tillsammans. En annan typ av projekt är de strate
giska projekten som fokuserar på bredare framtidsutmaningar,
dessa ger Produktion2030 möjligheten att adressera komplexa frågeställningar med ett utforskande angreppssätt och större osäkerhet.
Två stora trender är digitalisering och globalisering, där vi redan
är inne i en transformation som påverkar svensk industris konkurrenskraft. Det finns ingen som sitter på all kompetens själv varför
samverkan är ett krav för att möta utmaningarna; akademin med sin
specialistkompetens och industrin med sin kunskap om potentiella
tillämpningar. Tillsammans bygger vi en svensk innovationskultur!
P2030 #1.19


9

PROJEKT

I KORTHET

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

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

 Digital value chain for geometry

nya projekt

 Value creation by applying AI
techniques in production and mainte
nance through lifecycle engineering
(VALID LIFE)
Ansvarig projektledare:
TOMOHIKO SAKAO
tomohiko.sakao@liu.se
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 KRISTINA WÄRMEFJORD

 LUDVIG EMGÅRD

 MARIA NORDSTRÖM

CHALMERS

SPOTSCALE

SKOGFORSK

Digital value chain for
geometry data
management (DigiGeo)

Digitalization of steel
production work-flows
(DigSteel)

DigiGeo fokuserar på vilken data
som krävs för variationssimulering
och hur dessa data samlas och
lagras. Detta för att bidra till bättre
beslutsstöd för att prediktera geometrisk kvalitet för olika designalternativ.
Projektet bidrar till hållbarhetsmålen genom att öka den totala
effektiviteten i svensk tillverkningsindustri. Målet är en ökad geometrisk
kvalitet med färre kasseringar och
ombearbetningar.

Projektet syftar till att öka digitaliseringsgraden inom stålproduktion
och införa ny teknik. Företag som
exempelvis smider räcken till trafikleder har ofta bristande information
om hur verkligheten ser ut.
Med enkla samt skalbara
scanningsmetoder skulle de få en
mycket bättre bild av hur det ser ut
vilket minskar produktionsbortfall
och onödiga resor. Genom detta
adresseras också flera av FNs hållbarhetsmål.

 OLA ISAKSSON

 JAWAD ELOMARI

CHALMERS

RISE SICS

Digitala Värdekedjor I
SkogsIndustrin, DiVISI
DiVISI knyter ihop digitala kedjor
mellan skog och industri genom en
branschgemensam plattform för att
dela information. Detta förväntas
leda till en mer resurseffektiv produktion inom bioekonomin.
Med rätt information för alla aktörer finns potential att öka hållbarheten i produktionen.
Digitala innovationer bidrar
även till en mer stimulerande och
skonsam arbetsmiljö, vilket ökar den
sociala hållbarheten.

Här är projekten som beviljats finansiering efter Produktion2030:s tolfte
utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé
och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften
hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins
värdekedjor, framförallt genom att använda digital teknik.
 Material Passport: A digital

platform for manufacturing industry
to implement Circular Production
Systems (CEPort)
Ansvarig projektledare:
AMIR RASHID, KTH
amirr@kth.se

data management (DigiGeo)
Ansvarig projektledare:
KRISTINA WÄRMEFJORD
kristina.warmefjord@chalmers.se

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

 Digital Sågverkstvilling för
effektiv produktion och underhåll –
MillTwin
Ansvarig projektledare:
JOAKIM ERIKSSON, RISE
joakim.eriksson@ri.se

 Sensible Value Chain: Material

Flows, Roles and Circular Economy
– SCARCE
Ansvarig projektledare:
SANDRA MATTSSON, RISE IVF
sandra.mattsson@ri.se

 Infrastructure for Digitalization

enabling industrialization of Additive
manufacturinG – IDAG
Ansvarig projektledare:
PROF. ISAKSSON, OLA, CHALMERS
ola.isaksson@chalmers.se

 Secure Shortcut (SeeCut)

 Digital innovation for railway
production value chains – makeITrail

Ansvarig projektledare:
ULF BODIN, LTU
ulf.bodin@ltu.se

Ansvarig projektledare:
JAWAD ELOMARI, RISE
jawad.elomari@ri.se

 Digitalization of steel production

work-flows [DigSteel]

Ansvarig projektledare:
LUDVIG EMGÅRD, SPOTSCALE
ludvig.emgard@spotscale.com

 Digitisation of Factory In A Box

Solutions (Digi-FBX)

Ansvarig projektledare:
MONA GÄRLING, TRIPART AB
monagarling@yahoo.se

 Human Perspective,
Machine-Learning ERP-system1:
Humle
Ansvarig projektledare:
HENRIK FLORÉN, RISE
henrik.floren@ri.se
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Infrastructure for
Digitalization ena
bling industrialization
of Additive manu
facturinG (IDAG)
IDAG ska förbättra den digitala
infrastruktur som krävs för att skala
upp nyttjandet av additiva tillverkningsmetoder i metall. En ”roadmap”
för digitalisering och förslag till
utveckling/lösning tas också fram.
Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen. IDAG underlättar samverkan
och implementeringen av dessa
teknologier då det ställs nya och
tuffa krav på hantering av data.
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Digital innovation for
railway production value
chains (makeITrail)
makeITrail stärker relationen
mellan leverantör, producent och
konsument. Projektet kopplar lokala
leverantörer till en internationell
leveranskedja genom ny teknik
inom planering, kommunikation och
transport.
Det förväntade resultatet är en
minskning av slöseriet som uppstår
vid dålig kommunikation. FN-mål
som adresseras finns inom industri,
innovation och infrastruktur
samt ansvarsfull produktion och
konsumtion.

 SANDRA MATTSSON
RISE IVF

Sensible Value Chain:
Material Flows, Roles
and Circular Economy
(SCARCE)
SCARCE hjälper företag att koppla
fler företag i en värdekedja med
hjälp av Internet-of-Things. Projektet
undersöker behov, möjligheter och
hinder både ned- och uppströms i
värdekedjan.
Målet är en ökad medvetenhet
om digitala lösningar där vi ser att
företagen kan sänka ledtid, kostnad
och energi- och materialförbrukning. Kopplingen till FNs globala mål
omfattar specifikt 9.3, 9.4, 9.5, 12.2,
12.5 och 12.6.

EU-LOGG 2019

Nytt från Bryssel
EUs nya ledare Ursula von der Leyen
presenterade nyligen hur hon vill att hennes kommission ska se ut. Vi var många
som satt spända inför kommissionärernas
olika portföljer, men när presentationen
var över var det många som frågade sig
vem som egentligen blev forskningskommissionär?
Det visade sig vara Mariya Gabriel,
vars portföljtitel varken omfattar
vetenskap eller forskning utan heter
”Innovation and youth”. I uppdragsbeskrivningen nämns varken forskningsexcellence, konkurrenskraft eller teknologi,
nyckelord som tidigare varit avgörande.
Nu handlar det om forskning och sport
som ett instrument för integrering, vilket
är nog så viktigt men lite svårt att se i en
och samma portfölj.
I uppdragsbeskrivningen nämns
endast ”creative industry” men ingen
annan industri, vilket är förvånande.
Signalvärdet är betydande med en forskningskommissionär utan ”forskning” i
namnet. Teknisk forskning ser ut att vara
utspritt över ett tiotal olika områden, vilket i och för sig kan vara intressant men
som samtidigt innebär att det inte finns
någon ansvarig. ”Forskningsportföljen”
tycks inte anses som viktig, vilket går helt
emot de skandinaviska ländernas åsikt
om att forskningen är grunden till välfärd
och konkurrenskraft. Att lägga forskning
på samma nivå som sport för integrering
och välmående känns lite udda. Det kanske blir bra i slutänden, men signalvärdet
med att inte ens nämna forskning i titeln
är ganska betydande.
CHARLOTTE
ANDERSDOTTER
Ansvarig Teknikföretagens
och RISEs Brysselkontor
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Standarder för
digitalisering
Den 12 april 2019 genomförde Produktion2030 ett seminarium
om standarder för industrins digitalisering och innovation.
Här spelar projektet 4S – Standards and Security for Smart
Swedish Industry – en avgörande roll för hur Sverige kan
påverka utvecklingen.

I

takt med att processer och kom
munikation inom industrin blir
alltmer digitaliserade behövs nya
standarder för säker och tillförlit
lig dataöverföring. Sverige, som
har olika nationella standardiserings
organisationer, satsar stort på forsk
ningsinitiativ relaterade till Industri

4.0. Det behövs en nationell plattform
som kombinerar dessa två och möjlig
gör för resultaten att bli internatio
nellt erkända inom ISO/IEC-standarder.
Detta är målet för projektet 4S; att vara
en nationell plattform där forsknings
resultat och standardiseringsinitiativ
kan få ömsesidigt utbyte av varandra.

4S spelar en avgörande roll för hur
Sverige kan påverka
utvecklingen.

”Inom 4S har vi
listat alla projekt
inom Produktion2030
och Piia där vi sedan
identifierat en person
per projekt med
’standardiseringshatt’.”

Fullsatt seminarium
om standarder
 CHARLOTTA JOHNSSON,
Vid kunskapsseminariet konstatera
des att vikten av standardisering i arbe
tet med industrins digitalisering inte
nog kan betonas, något den impone
rande samlingen av föreläsare var helt
enig om (se nästa sida). I arbetet med
detta har projektet 4S en avgörande
roll för hur Sverige kan påverka utveck
lingen. Produktion2030:s programchef
Cecilia Warrol inledde med att berätta
att hon besökt SKF och deras nya pro
duktionslinje för rullager. Där har de
gått från Industri 1.0 med conveyor,
truckar och stora batcher till att idag
vara helt automatiserad med sensorer
i både maskiner och lager som samlar
data med nya affärsmodeller och tjäns
ter i sikte. All materialhantering sköts
av självkörande truckar. Ett levande
exempel på Industri 4.0 – en helt ny
nivå som inte hade varit möjlig utan
standarder.

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA,
JONAS ROSÉN, EUROSTEP,
ANN-SOFIE SJÖBLOM, SIS,
ARBETAR ALLA MED SIS.
– Hur funkar standardiseringsarbetet?
SIS är den svenska organisationen, CEN
är på europeisk nivå och ISO globalt.
Den som ska arbeta globalt med ISO gör
det via SIS oavsett om det gäller AI, IoT,
blockchain, brandsäkerhet – det är en stor
bredd. 98 procent av allt SIS jobbar med
gäller internationell standardisering och
inom ISO har alla en röst – Kina, Sverige,
USA – vilket ger Sverige en stor möjlighet
att påverka.
Smart industri är mycket brett och därför har det skapats en Coordinating Committée. Det finns redan standarder men det
gäller att identifiera dem, se hur de förhåller
sig sinsemellan och om det finns glapp och
behov av nya. I gruppen finns fyra svenska
deltagare, där Sverige leder kommittén
om Robotic med teknisk dokumentation,
interoperabilitet och geodata.

Bakom 4S står de båda strategiska inn
ovationsprogrammen Produktion2030
och PiiA, Processindustriell IT och
automation. De båda programmens
projekt handlar ofta om digitalisering
och för att ny kunskap ska kunna om
sättas i industrin behövs standarder.
I 4S-projektet medverkar också bland
andra SIS, SEK och Vinnova liksom före
tagen ABB, SSAB och Scania. Syftet är att
tillsammans se över standarder på na
tionell, europeisk och global nivå som
möjliggör digitalisering. 4S-projektet
kopplar till alla dessa nivåer.

 ANDRES RAUCHWERGER,

”Inom 4S har vi listat alla relevanta
projekt inom Produktion2030 och PiiA
och identifierat en person per projekt
med ’standardiseringshatt’”, berättar
Charlotta Johnsson, professor vid
Lunds tekniska högskola, engagerad
inom SIS och projektledare för 4S.
”Med dessa har vi skapat en grupp som
regelbundet kan mötas och även ta
våra resultat till EU”.
12
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AFFÄRSOMRÅDESCHEF VID SIS,
frågade sig om industrin är redo för
Industri 4.0? Enligt en undersökning
från konsultbolaget Deloitte tror bara 14
procent av företagen att de är redo, samtidigt som marknadsföringen visar något
helt annat … Faktum är att utvecklingen
inte syns som en effektivitetsökning i
några produktionssiffror, inte i något
land. Digitalisering handlar om vad, hur
och varför; ”vad” vet vi, det är till stor
del teknikdrivet; ”varför” har vi också en
ganska klar bild över, en förståelse om
att detta bidrar till en positiv samhällsutveckling.
”Hur” är dock inte klart. Visst finns
det lösningar men inte någon samordnad bild, istället pågår det en dragkamp
mellan olika lösningar. Sammantaget
leder detta inte framåt och det är här
som standarder och EU-kommissionen
kommer in. Frågan om fragmentisering
har därför identifierats liksom behovet
av samordning inom relevanta standardiseringsorgan. Eftersom kommissionen
anser att samordning behövs så behöver
de också input. Hur kan, vill och ska
Sverige påverka?
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Ann-Sofie Sjöblom, SIS.

Cecilia Warrol, Produktion2030.

 CECILIA SJÖBERG,

VINNOVA, berättade att det finns
många Vinnovaprojekt som bidrar till
standardiseringsarbetet. Finns det någon
motsättning mellan standardisering och
radikal innovation? Det behöver inte vara
så. Närmare 70 procent av alla projekt
Vinnova finansierar har något digitaliseringsperspektiv och de har ett regeringsuppdrag kring standardisering för att öka
medvetenheten om standardisering och
genomföra projekt.
För att lyckas handlar det ur Vinnovas
perspektiv mycket om uthållighet,
samarbete och gemensamma mål, men
även om tilliten i projekt med företag
som konkurrerar men ändå samarbetar. I Vinnovas projektportfölj inom
standardisering taggas alla projekt efter
hållbarhetsmålen. Några exempel på
standardiseringsprojekt är Arrowhead
Tool, 4S och Productive 4.0. Sammanfattningsvis är interoperabilitet viktigt
och Vinnova kan finansiera samverkan
i värdekedjor, test och demonstratorer
samt standarder.

Matti Tuikkanen, SSG.

Charlotta Johnsson, Lunds universitet.

 JOCHEN FRIEDICH,

IBM DEUTCHLAND, konstaterade att
det är mycket på gång inom industrin
och att digitalisering och AI, kommer att
spela en avgörande roll. Det handlar om
konkurrenskraft och globalisering men
det krävs också standarder för att koppla
samman och optimera system. Partnering, Open Source, AI – allt är mycket
disruptivt och ändå är vi bara i början.
De allra bästa inom digitalisering implementerar dubbelt så snabbt jämfört med
alla andra. Målsättningen är att hitta en
gemensam plattform i framtiden, både
för horisontell och vertikal integrering.
Standarder måste anpassas så att regler och förordningar följs men ska även
underlätta och se till att saker och ting
fungerar tillsammans. Vid kartläggningen
har olika EU-grupperingar studerat vilka
standarder som är kopplade till digitalisering och identifierat olika kommittéer som
är aktiva inom relevanta områden som
exempelvis robotik eller 3D-utskrifter.
De har tagit fram en punktlista med
konkreta förslag över vad som måste
göras inom standardisering – en utmaning
för hela den europeiska industrin.

 GUNILLA SIVARD,

FORSKARE PÅ KTH inom industriell produktion och projektledare för
DigIn, Digital infrastructure for smart
manufactoring berättade om projektet.
I DigIn deltar PMH, Scania, Solme, RISE IVF
och Eurostep. En demonstrator tas fram
baserad på Scanias befintliga system med
ett tydligt fokus på smart industri, från
molnet till distribuerade system. I projektet är målet att samordna information,
dels en infrastruktur för kommunikation
och standardiserade gränssnitt men även
för att återkoppla data från produktionen
till den digitala tvillingen.
Tack vare 4S har de i projektet kunnat
delta i en arbetsgrupp med syfte att lyfta
fram de initiativ som finns, ett intressant
arbete med olika människor med olika
perspektiv. De ska beskriva smart tillverkning på ett strukturerat sätt och vilka
teknikområden det knyter an till, allt från
AI och cobots till 5G och digitala tvillingar.

Läs mer om seminariet
på produktion2030.se
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Testbädd Smart Produktion
Vinnovas definition av en testbädd är: ”En fysisk eller virtuell miljö
där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid
utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer
eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.”

D

e kan även delas in i tre kategorier:
1. Laboratorier där ny teknik kan testas
under kontrollerade former.
2. Simulerad användarmiljö för tester,
t ex fordonstestbädden AstaZero.
3. Testbädd som verklig användarmiljö för utveck
ling och applicering av ny teknik.
Testbädden är en förkommersiell mötesplats för
teknologi, kompetens, branscher, problemägare och
användare för att sprida kompetens och utveckla
framtidens innovationer. Akademin och instituten
kan ofta mycket om teknologi och metoder, men
behoven och de potentiella tillämpningarna finns
ju ute i industrin som kan sina branscher.

EXEMPEL TESTBÄDD

Hybrid Joining Testbed
for Smart Production
(HJT)
Hybridfogning är en kombination av limning och
mekanisk fogning som efterfrågas där flera material
ska användas och sättas samman. Testbädden fokuserar på den smarta fabrikens förmåga att skapa
flexibel produktion. Framtiden kräver ett övergripande perspektiv och en hög grad av flexibilitet och
automatisering för effektiv produktion. Fogning
behandlas idag mer eller mindre som separata
processer med separata discipliner för limning,
montering och mekanisk fogning eller svetsning.

Mer på my.matterport.com/show/?m=9VjVRoDj39L
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Produktion2030 finansierar testbäddsprojekt
under en förutbestämd tidsperiod och finansi
eringen går inte till laboratorier eller utrustning,
endast till själva aktiviteterna.

Genom att skapa en samarbetsplattform utgör test
bäddar en kritisk länk i innovationsinfrastrukturen
där akademin och industrin verkligen kan och
vill mötas; akademin för att de fortfarande ser en
intressant utveckling av tekniken och industrin
för att de ser helt nya möjligheter med hjälp av
tekniken. Här både skapas och överförs kunskap
från akademin till industrin och från industrin
till akademin.

Samverkande partners:
VCC
CEVT
SCANIA
Atlas Copco
KB Components
IAC
EBP
Bulten
ESSVE
TETRAFIX
ModulSystem
Indigo
Alelion
Forskningsutförande:
RISE IVF AB
SWERIM AB
FCC
CHALMERS
Kontakt:
Per-Johan Wahlborg,
RiSE IVF
per-johan.wahlborg@ri.se

I en industriell testbädd har man
möjlighet att pröva en ny teknik,
ett nytt material eller en process.
Testbäddar ska vara specialiserade
och kontrollerade miljöer där man
kan upprepa experiment och minska riskerna med ny teknik innan
man använder den i sin produktion
eller produkt. Testbäddar bör vara
öppna miljöer där företag och
forskare kan samarbeta och hitta
nya möjligheter.

Digitala Stambanan är ett samverkansprojekt mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030
och PiiA finansierat inom ramen för
samverkansprogrammet uppkopplad
industri och smarta material.

För mer info, kontakta:

MARTIN FRIIS
Ansvarig testbäddsprojekt
och projektledare Digitala
Stambanan
+46 70 722 3231
martin.friis@teknikforetagen.se

EXEMPEL TESTBÄDD

Digitalization of Supply
Chain in Swedish
Additive Manufacturing
(DiSAM)
DiSAM stärker konkurrenskraften hos svensk
tillverkningsindustri genom att både öka produktionsflexibiliteten och reducera tiden till marknadsintroduktion. Detta realiseras genom att förena
den digitala och fysiska värdekedjan inom additiv
tillverkning för industriell produktion och produktutveckling av komponenter. Det gäller både metaller och plaster med användning av de vanligaste
teknikerna för additiv tillverkning. Projektet skapar
en stark plattform där andra tekniker och material
enkelt kan inlemmas för koppling av digitala lösningar till den fysiska tillverkningskedjan vilket på riktigt
kan realisera begreppet ”print-on-demand” och
bidra till en ökad produktionsflexibilitet.

Digitala Stambanan

Samverkande partners:
RISE IVF
Swerea KIMAB
Chalmers Univ.
University West
Halmstad Univ.
RISE
GKN Aerospace
Combitech
EDR&Medeso
AGA Gas
Atlas Rock Drills
Bharat forge
Gestamp Hard
Halmstad Gum
Tylö AB
Creative tools
Carpenter powder prod.
Höganäs
Tooltec
Digital Metal
Unimer Plast & Gummi
Cimco Marine
Brogren Industries
Cliff models
Magicfirm Male
Auran Industries
Kontakt:
Seyed Hosseini, RISE
seyed.hosseini@
ri.sewahlborg@ri.se
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I

samband med industrialiseringen (Industri 1.0)
på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen
för effektiv transport av gods och människor.
Framtidens industri, Industri 4.0, kräver en ny
typ av stambana, den här gången för snabbt och
friktionsfritt utbyte av digital information längs
värdekedjorna med syfte att effektivisera och skapa
nya värden; en digital stambana.

Industri 1.0
– Järnvägens stambanor

Industri 4.0
– Digitala Stambanan

Regelverk och standarder
så att sträckor byggdes
på liknande sätt

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

Kontrollfunktioner
och underhåll
Biljettsystem och
servicetjänster
Definierade sätt att
ansluta sig (stationer
och växlar)
Plan för utbyggnad och en
integration med internationella
järnvägsförbindelser
Styrsystem och
övervakning
Räddningsberedskap
och krishantering
Säkerhetsföreskrifter
och rutiner
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Läs mer på
digitalastambanan.se

Regelverk och standarder
Övervakning, kontrollfunktioner och underhåll
Interoperabilitet mellan
system och infrastruktur
Plan för utbyggnad
och integration med
internationell IT-infrastruktur
Säkerhetslösningar, rutiner
och krishantering
Hantering av integritet
Olika former av servicetjänster
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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 I
VÄRLDSKLASS
Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande
för att företag ska vara konkurrenskraftiga. För att
utveckla och stärka kompetensen inom produktionsområdet driver Produktion2030 en nationell Forskarskola, med kurser tillgängliga för forskarstuderande
och för företag. Produktion2030:s Forskarskola

lanserades 2014 och har idag fler än 30 kurser, bl.a.
inom våra styrkeområden. Flera kurser har starka
kopplingar till svensk tillverkningsindustri.
Möt tre av Forskarskolans doktorander,
Narges Asadi, Ilaria Barletta och Daniel Johansson.
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Narges Asadi

Ilaria Barletta

PhD och Quality
& OpEx Specialist
på ABB Robotics.

Doktorand på avdelningen
för Produktionssystem,
Institutionen för industrioch materialvetenskap
Chalmers.

Daniel Johansson
Forskare vid Industriell
Produktion Lunds
Universitet.
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Produktion2030:s Forskarskola erbjuder doktorander
ett flertal kurser på universitet och högskolor
runtom i Sverige – samtliga med syfte att rusta
forskare för framtidens industri. Narges Asadi,
PhD och Quality & OpEx Specialist på ABB Robotics,
är en av de doktorandstudenter som deltagit och
som uppmanar andra att göra samma sak.
FOTO Erik Thor

“En unik
upplevelse”
F
ör två år sedan gick Narges Asadi, som
forskar inom Innovation och Design – Pro
duction System Development, två av Forskar
skolans kurser; International Production och
Research Communication in Media, Step 1.
Det Narges framförallt uppskattade med kurserna
var att deltagarna kom från olika universitet och hög
skolor i Sverige, vilket gjorde att hon fick möjlighet att
lära känna forskare från andra lärosäten. Narges hopp
as att man behåller samma upplägg för att öka möjlig
heten att koppla ihop fler forskare med varandra.
– Förutom det var ämnena, materialen och diskus
sionerna som berördes under kurserna så intressanta
och varierande. Till exempel fick jag möjlighet att ge
nom kursen International Production besöka fler än
tio olika företag och universitet i Indien. Den här all
deles unika upplevelsen har lärt mig mycket, både på
en personlig och professionell nivå och jag kommer
garanterat att bära den med mig genom resten
av livet, säger Narges.

Under kurserna fick Narges även lära sig mer om
pågående industriella/akademiska forskningsprojekt
och diskutera gemensamma problem kring att vara
doktorandstudent i Sverige. Hon tyckte också om att
föreläsarna tillhörde olika akademiska miljöer än vad
hon själv kom ifrån. Att få insikt i olika tankesätt från
andra akademiska miljöer var något Narges tyckte var
väldigt intressant.

“Har lärt mig mycket,
både på en personlig
och professionell nivå.”

Alla de människor hon kom i kontakt med under kur
serna hoppas hon kan bli viktiga kontakter i hennes
kontaktnät både nu och i framtiden. Och hon uppma
nar doktorander som funderar på att gå en av Forskar
skolan kurser att ta chansen.
– Ge dig själv den här fantastiska och unika möjlig
heten att delta i någon av de kurser som erbjuds av
Forskarskolan. Förbered dig på många intressanta
diskussioner, kontakter och kanske samarbeten som
de kan resultera i, avslutar Narges.

Narges Asadi, PhD och Quality &
OpEx Specialist på ABB Robotics.
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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.

Daniel Johansson som har studerat
vid Lunds universitet och forskat på
skärande bearbetning inom metall,
disputerade våren 2019.
FOTO Ville Akujärvi, Industriell produktion

FOTO Chalmers

Ilaria Barletta,
Chalmers.

“Aha-upplevelse
kring kommunikation”

U

nder sina år som doktorandstudent
har han läst flera av de kurser som
Produktion2030:s Forskarskola erbjud
er; International Production, Research
Communication in Media, Step 1, Advanced Metal Cutting och Advanced Production Systems.
För Daniel har samtliga kurser som han har läst
varit väldigt bra och givande, men på olika sätt.
– Mediakursen gav mig verkligen en aha-upp
levelse kring hur jag ska kommunicera min forsk
ning. Det är något jag redan har haft stor nytta
i mina möten svensk industri. Att välja rätt nivå
och förklara varför forskningen är viktigt samt
vilken funktion den fyller, är något jag verkligen
har tagit med mig från kursen, säger Daniel.

Vad gäller kursen i International Production, som
bland annat innehöll en studieresa till Indien,
upplever Daniel att den gav honom en verklig
förståelse för att en optimal produktionsprocess
ser olika ut beroende på var i världen man befin
ner sig.
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– Det var nyttigt att lyfta blicken och få ett glo
balt perspektiv kring produktionsaspekter, och
med det även förståelse för de kulturella utma
ningar som finns, fortsätter Daniel.
En kurs som Daniel tycker var värdefull att läsa
innan resan till Indien är Advanced Production
System.
– Kursen bygger en länk mellan teknik och
ekonomi, och vice versa, och gav mig verktyg
för att analysera det jag upplevde under de olika
fabriksbesöken i Indien, förklarar Daniel.

Förutom nyttig och fördjupad kunskap, tycker
Daniel att han genom Produktion2030 Forskar
skola fick en förståelse för vad som händer vid
andra lärosäten samt nya nätverk.
– Det är lättare nu att veta vem jag kan vända
mig till vid behov och även i framtiden kommer
säkerligen flera av dem jag läst tillsammans med
på Forskarskolan utgöra värdefulla yrkesmässiga
kontakter, avslutar Daniel.

Daniel Johansson,
Lunds Universitet.

D

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

Forskarskolan
i siffror
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unika kurser

2391
14
57

högskolepoäng
utdelade

Kursgivare från svenska
högskolor/universitet

universitet, företag och
institut som bidrar till
undervisningen

200

”Värdefulla
nätverk”

doktorander
(varav: 60 kvinnor)
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– Det första jag kommer att tänka på när det
gäller Forskarskolan är de relationer och nät
verk 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 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 forsk
ning, men alla på sitt sätt.
– Media-kursen fick mig verkligen att haja
till kring hur viktigt det är att vi forskare 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 Chalmers, säger Ilaria.

– Genom kursen Product Design Optimisation
fick jag en förståelse för optimeringstekniker
– 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 jät
tebra början för de, som jag själv, som vill lära
sig mer om maskininlärning, 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 inne
håll är för din egen forskning, men också hur
mycket tid du kan ägna åt studierna. Vissa är
mer tidskrävande än andra, så det gäller att
hitta en bra balans mellan Forskarskolan och
dina andra doktorandåtaganden, avslutar
Ilaria.

Forskarskolan finns under Produktion2030:s instrument Utbildning...
... och har funnits sedan
2014. Idag finns det
fler än 30 kurser
inom produkt- och
produktionsutveckling.

P2030 #1.19

Vem kan söka? Doktorander och
forskarstuderande inom produkt- och
produktionsutveckling samt akademiker
och industriella intressenter.
Doktorander som är inskrivna vid ett
svenskt universitet kan delta i kurser

gratis. Doktorander som inte är inskrivna vid ett svenskt universitet kan delta
i kurser mot avgift; Industriella
intressenter kan delta i kurser, eller
delar av kurser mot en avgift.
Alla doktorander får ett examens-

bevis och intyg om medlemskap och
deltagande i Forskarskolan när de når
sin licentiat- och doktorsexamen.
Sök en kurs som intresserar dig
på produktion2030.se/courses
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UTBILDNING

Stora teknikskiften
kräver ny kunskap

En ny utbildningssatsning för civilingenjörer lanserades
under hösten 2018 och våren 2019. Syftet är att stärka
svensk industris konkurrenskraft inom avancerad
produktionsteknik.
TEXT Andreas Ellhar FOTO Tobias Johqvist

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning
och digitalisering på Teknikföretagen, om trender och
utmaningar för industrins kompetensbehov i framtiden.

Unik ingenjörsutbildning
inom Industri 4.0

FOTO Eva Lindblad

I

dag blir produkter allt mer tekniskt avan
cerade medan industrin digitaliseras och
internet anpassas. Den fjärde industriella re
volutionen står runt hörnet och världen ut
vecklas i snabb takt. Företagen måste kunna
dra nytta av möjligheterna med en digitaliserad
industri för att fortsätta vara konkurrenskraftiga
på den globala marknaden.
– Det är ett race just nu där det är viktigt för
Sverige att vara med. Vi har mycket exportintäk
ter och en stor verkstadsindustri som behöver
ligga i framkant i digitaliseringsprocessen, säger
Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik,
Högskolan i Halmstad.
– Vi sjösätter och testar i nuläget de första fyra
modulerna för en nationell- och högskolegemen
sam satsning på avancerad utbildning inom det så
kallade Industri 4.0-området. Utbildningen, Civil
ingenjör 4.0, stöds av regeringen med Vinnova som
primär finansiär, fortsätter Bengt-Göran Rosén.

Högskolan i Halmstad är projektledare för ut
bildningssatsningen och totalt planeras 12 ut
bildningsmoduler i samarbete mellan 13 svenska
högskolor och universitet. Projektet går inom
ramen för Produktion2030 via Teknikföretagen
och Svenska Produktionsakademien.
– Vi har sett att produktionsteknik är ett om
råde där vi snabbt behöver vässa kompetensen
för att möta de ökade kunskapsbehoven inom
industrin. Utbildningsinitiativet gör att vi kan få
in ett flexibelt kursutbud i högskolorna så att de
nyexade civilingenjörerna kan ha med sig det all
ra senaste i sin kunskapsportfölj.

Bengt-Göran Rosén är professor
i maskinteknik vid Högskolan i
Halmstad och ansvarig för utbildningssatsningen Civilingenjör 4.0.

”Det är ett race
just nu där det
är viktigt för Sverige
att vara med.”

Exempel på kursmoduler är smarta produkter
och IoT, och uppkoppling, 5G och kommunika
tion via ”molnet”. Kurserna behandlar både teo
retiska och operativa aspekter på plats, men även
på distans. Under våren 2019 lanserades de första
åtta modulerna.

– Tanken är att modulerna ska lyftas in i det be
fintliga kursutbudet som studenterna redan har
anknytning till.

Målet är att även förpacka och erbjuda Civil
ingenjör 4.0 direkt mot industrin så att de
ingenjörer som redan är yrkesverksamma kan
vidareutbilda sig. I och med att man samverkar
med många företag i sina olika forskningspro
jekt är industrin också en nära och naturlig
kontakt menar Bengt-Göran.
– Jag är övertygad om att utbildningsinitiati
vet kommer bli en stor vitalisering för svensk
ingenjörsutbildning och industri, samt på sikt
även en injektion för arbetsmarknaden.
– Civilingenjör 4.0 kommer ge Sverige en stor
konkurrensfördel i tävlingen på den globala
marknaden, det är något vi behöver för att fort
sätta vara ett av de ledande industriländerna i
världen, avslutar Bengt-Göran Rosén.
Artikeln har tidigare publicerats på NyTeknik.se

En gemensam utbildningssatsning mellan högskolor och näringsliv…
…med syfte att stärka svensk
konkurrenskraft inom ramen för
industri 4.0. Utbildningen består
inledningsvis av 12 kursmoduler, på
vardera tre poäng, inom cyber-fysiska
produktionssystem och tillhörande
industri. Målgruppen är civilingenjörer,
studenter som yrkesverksamma, men
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också individer med andra relevanta
utbildningar. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har satsat omkring 10
miljoner kronor i projektet 2017–2021.
Varje kursmodul utvecklas och
implementeras av ett värduniversitet
eller högskola i samarbete med en el-

ler flera industripartners. Studenterna
får tillgång till den senaste kunskapen
inom till exempel additiv tillverkning,
samarbete människa-robot, digitala
tvillingar och cybersäkerhet.
Civilingenjör 4.0 stärker tillverkningsindustrin i Sverige genom att till-

föra kunskap om den senaste digitala
teknologin och uppkopplade maskiner
och system. Dessutom syftar satsningen till att locka nya studentgrupper
som är nyfikna på branschspecifika
utmaningar och ny teknik.
Håll koll på Produktion2030.se
under hösten för mer information!

P2030 #1.19

För mer info, kontakta:

BENGT-GÖRAN ROSÉN
Ansvarig Utbildning
+46 (0) 35 16 76 04, bg.rosen@hh.se
MATTIAS BOKINGE
Högskolan i Halmstad
+46 (0) 35 16 79 16, mattias.bokinge@hh.se
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V

ärlden utvecklas snabbt
vilket kräver ett konstant
inflöde av ny kunskap
och kompetens i företa
gen. Det handlar både om
att anställa nyutbildade personer och
om fortbildning av befintliga medarbe
tare, säger Maria.
Just nu pågår flera stora teknikskiften
och utmaningen blir att få till den
kompetensväxling som krävs. Fram
förallt behövs kompetensutveckling
för befintliga medarbetare. Mycket
fortbildning genomförs av företagen
själva, flera lärosäten har också en nära
dialog med industrin. Men för att klara
behoven framöver behöver lärosätena
ett tydligt uppdrag att tillhandahålla
utbildningar utifrån yrkesverksammas
behov menar Maria.
– Idag saknar lärosätena uppdrag
och finansiering för att kunna bidra till
att vidareutbilda alla dessa människor.
Det finns ett stort behov av kortare kur
ser riktade till yrkesverksamma utöver
längre utbildningar, säger Maria.

pel väljer fler och fler kvinnor tekniska
utbildningar.

För att locka nya talanger till industrin
arbetar Teknikföretagen med initiati
vet ”Bredda bilden” för att bredda bild
en av vem som jobbar i industrin. Och
utvecklingen går åt rätt håll. Till exem

– Vi ser också att att många unga är väl
digt medvetna om klimatfrågan. Med
hjälp av teknik kan vi lösa utmaning
arna. Det är ett sätt att attrahera nya
talanger till industrin, säger Maria.

3

”Just nu pågår
flera stora
teknikskiften.”

... viktiga åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i svenska teknikföretag
Vidareutbildning.
Vi behöver säkerställa
tillgång till utbildning
även för yrkesverksamma och rigga
utbildningssystemet
utifrån det.

Talangattraktion.
Vi behöver förändra
både regelverk och inställning för att attrahera de utländska talanger
som är avgörande för
att företagen ska kunna
konkurrera.

Våga välja.
Vi behöver välja inom
vilka områden vi vill
excellera och rikta våra
forskningsinsatser mot
dessa. Forskning är
avgörande för långsiktig
konkurrenskraft.
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För mer info, kontakta:
BIRGITTA ÖJMERTZ
Ansvarig Små och medelstora
företag
birgitta.ojmertz@ri.se
+46 (0)31 706 61 52

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

forskningsresultat
sprids över
hela Sverige
24
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Sveriges små och medelstora
företag, SMF, är en avgörande
länk i försörjningskedjan till vår
tillverkande industri. Därför är det
också viktigt att engagera SMF i
forsknings- och innovationssystemet för att på ett tidigt stadium ge
dem möjlighet att ta till sig ny teknik
och forskningsbaserade lösningar.
Produktion2030 satsar särskilt på
aktiviteter som främjar detta.
P2030 #1.19

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



25

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

F
Genom teknikworkshopparna skapas
fler och nära kontaktytor mellan
företag, institut och akademi, menar
Martin Hedman, vd för IUC Sverige.
FOTO Christine Engström

Kunskapsöverföring
= konkurrenskraft
26
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ör en effektiv kunskapsspridning krävs
ett väl fungerande gränssnitt mellan före
tag och forskare. RISE IVF har bland annat
etablerat ett nära samarbete med det
industriella företagsnätverket IUC Sverige
och ett antal IUC-bolag över landet.
– Genom teknikworkshopparna skapas helt enkelt
fler och nära kontaktytor mellan företag, institut
och akademi, säger IUC Sveriges VD Martin Hedman.
Vi inom IUC kan genom regional kännedom om
”våra” små och medelstora företag göra ett urval
som matchar ett avgränsat forskningsområde och
som gör kunskapsutbytet mellan företag och fors
kare aktivt och framåtblickande.

Inför teknikworkshopparna uppmanas deltagarna
att ta med sig frågeställningar eller funderingar
för att diskutera dessa vidare under dagen; just
dialogen, praktiska exempel och gruppdynamiken
brukar vara extra uppskattat av företagen. Dagen
avslutas med att företagen funderar på vad de kon
kret tänker göra när de kommer ”hem”, det vill säga
vad nästa steg blir.
– Fördelarna med upplägget är många eftersom
det dels öppnar kanaler till nya forskningsidéer,
dels gör att fler företag drar nytta av resultat från
FoU-projekten, menar Martin. Dessutom kopplas
fler små och medelstora företag till Produktion2030
och deras projektverksamhet.
De regionala IUC-bolagen verkar företagsnära och
följer och ser företagens behov samt kommande
utmaningar och utgör därmed en betydelsefull länk
till vilka forskningsområden inom Produktion2030
som företagsnätverken efterfrågar. Mötet skapar
också nya kontakter för ytterligare samarbeten mel
lan just SMF och forskning, samtidigt som forskarna
får möta små och medelstora företags vardagsfrå
gor och idéer.
En teknikworkshop fokuserar på ett i förväg utvalt
forskningsprojekt och upplägget brukar se ut som
följer:
• Sex till åtta små och medelstora företag medver
kar med totalt cirka 20 företagsdeltagare (minst
två deltagare från varje företag) där inbjudan
riktats till utvalda företag
• Teori från projektet och företagens frågeställningar diskuteras i grupper med dialog för
gruppdynamik
• Teknikworkshoppen pågår cirka sex timmar
inklusive lunch, i normalfallet mellan 09:00
till 15:00.
– Workshopparna är ett utmärkt sätt för IUC-nät
verkets regionala bolag att ge företagen tillgång till
nya tekniker och metoder från forskningsprojekten
i företagens närområde, avslutar Martin. Det här
är ett sätt att öka SMFs kännedom om och intresse
för de områden med forskning och innovation som
ingår i Produktion2030.
P2030 #1.19

10
snabba om
teknikworkshoppar

Gör forskningsresultat till
gängliga för SMF i företagens
närområde
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
Betonar betydelsen av att
besöka företagen för att få
deras uppmärksamhet

Möjlighet för
industrins SMF
Genom våra teknikworkshoppar får industrins små
och medelstora företag (SMF) en konkret och prak
tisk möjlighet att ta del av och nyttja resultat från
forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare
från projekten och företag med specifikt intresse för
projektområdet möts under en dag. Företagen förbe
reder sig inför dagen med egna frågeställningar och
innehållet blir en kombination med utgångspunkt
i dessa samt kunskapstillförsel från projektet med
följande dialog och gruppdiskussioner.
Etableringen av kontakter mellan SMF och fors
kare är en viktig del av det ”brobygge” som teknik
workshopparna bidrar till – forskarna får intres
sant input från företagen som kan bidra både till
nuvarande forskning och ge idéer till kommande.
På längre sikt kan fler SMF kopplas samman med
Produktion2030 genom till exempel medverkan i
forskningsprojekt.
Konceptet är utvecklat och utprovat inom Pro
duktion2030:s Instrument SMF och har utvärderats
med positivt resultat. Upplägget och genomförandet
koordineras av RISE IVF tillsammans med IUC Sverige
där teknikworkshopparna praktiskt arrangeras av
IUC-bolagen regionalt över hela 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
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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Kan smartare möten och bättre kommunikation i din
produktion leda till framgång?
Absolut, menar Urban Thuresson, industriutvecklare
på IUC Halland som arrangerat teknikworkshop just på
det temat.

”Det syntes verkligen att
flera började fundera och
ifrågasätta hur de genomför sina möten .”

FOTO IUC Halland

TILLFÄLLE ATT REFLEKTERA ÖVER SIN

mötessituation

EU-LOGG 2019

Open
Consultations

D

an Li arbetar på Chalmers tekniska
högskola med forskning kring mer
flexibla och effektiva arbetssätt i fram
tidens produktionssystem. I samver
kan med IUC Halland ledde Dan Li en
teknikworkshop i Halmstad med inriktning mot
små och medelstora företag på temat förbättrings
arbete kring möten och kommunikation.
– Workshoppen blev ett tillfälle för deltagarna att
reflektera över de möten de har i sina företag och
hur de kommunicerar internt, säger Urban Thures
son på IUC Halland. Det syntes verkligen att flera
började fundera på och ifrågasätta hur de genomför
sina möten.

Urban Thuresson menar att det går att jobba sys
tematiskt för att förbättra sin mötesteknik där en
metod är MEET-modellen, som teknikworkshoppen
också utgick ifrån. Han menar att MEET-modellen
sätter ett möte i ett sammanhang och liknar det vid
en pusselbit som bidrar till en större bild.
– Kortfattat går MEET-modellen ut på att tänka
igenom vilka möten du behöver ha och hur du ge
nomför dessa möten utifrån deras syfte, förklarar
Urban Thuresson. Det handlar om att inventera vad
du har för behov för möten och utifrån det göra var
ken mer eller mindre. Alla företag har olika, unika
behov och det är utifrån det vi ska jobba.
Avsaknad av engagemang hos medarbetarna och
ovilja att dela med sig av kunskap är ofta anled
ningar till varför företag intresserar sig för att
förbättra sina möten och sin kommunikation. Tek
nikworkshoppen berörde även sätt att tänka runt
28

Urban Thuresson,
IUC Halland.

KOMMENTAR FRÅN DELTAGARE

Johan Wennerberg,
produktionschef på
Randek AB har deltagit
på MEET-workshoppen:

information och förmedling av fakta. För att för
medla fakta som lika gärna kan delas digitalt kan
ske inte mötet ens behövs? Däremot är tyst kunskap
desto viktigare att sprida och dela genom möten.

Företag som är intresserade av att förbättra sina
möten och sin kommunikation kan kontakta
IUC Halland som erbjuder Dan Li som “mötes
coach”.

IUC Halland har som uppgift att stödja utvecklingen av
Hallands industriföretag och verkar för en större samverkan
mellan företagen i regionen. IUC Halland har ett nära sam
arbete med TEK Kompetens och dess nätverk i Halland och
fokuserar på företagens behov och bistår med allt från behovsanalys till kompetensförsörjning. Bakom IUC Halland står
bland andra TEK Kompetens, Unionen och Region Halland.

För mer info, kontakta:
URBAN THURESSON
Industriutvecklare IUC Halland
+46 (0)72 509 53 20
urban.thuresson@tek.se
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”Det var en mycket tänkvärd workshop
med proffsiga utbildare. Det slog en att
man ibland har för mycket möten och
dessutom med dålig uppföljning kring
vad man har beslutat, vilket gör att det
blir ineffektivt.
Efter workshoppen har jag förankrat
med övriga på företaget att alla ska
tänka till innan de bokar upp folk på
möten så att det inte blir att vissa sitter
av tiden.
Ofta är det också samma personer
som är med på mötena, därför är det
viktigt att försöka involvera andra. Det
viktigaste är att man sätter ett slutdatum för att följa upp det som har beslutats på mötet, så att det verkligen följs
upp. Workshoppen gjorde att man fick
sig en tankeställare samtidigt som i alla
fall jag insåg att det här är framtiden.”
P2030 #1.19
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frågor för
bättre möten
Vilka behov har ert företag
av möten?
Vad är syftet med mötet (som ni
anser er ha behov av att genomföra)?
Vilken typ av möte ska det vara?
Till exempel, är det ett beslutsmöte,
rapporteringsmöte, eller annat?
Under vilka former ska diskussioner
ske på mötet?
Vem är mottagare av resultatet
av mötet?

MEET är ett forskningsprojekt…
…som finansieras till hälften av Vinnova
och Produktion2030, och till hälften av
företagen Volvo Cars Cooperation, LaRay,
SkeLack och Volvo Penta. Läs mer om
projektet och modellen i broschyren
”Smartare möten – MEET-modellen”
som finns att ladda ner på:
produktion2030.se/wp-content/uploads/
BroschyrMeetModellen-1.pdf

Den senaste tiden har det mer eller
mindre regnat konsultationer (Open
Consultations) över oss, det vill säga där
kommissionen frågar alla intressenter
om vilka prioriteringar de har och vill
satsa på. Det brukar vara praxis att inför
större programförändringar genomföra dessa konsultationer. Dessa ska nu
handla om de specifika programmen och
deras innehåll och är värt att uppmärksamma; även om kommissionen får in tusentals svar så är det viktigt att vara med
och svara. Om inte annat så är det bra
att själv formulera vad vi tycker om olika
saker, något som underlättar i dialog
med de som förhandlar för Sverige och
(förhoppningsvis) ska tala för vår sak.
Läs mer om de tidigare konsultationerna på produktion2030.se. Den sista
av dessa konsultationer har dock lite
mer tid. Den handlar om Digital Europe
programmet. Denna konsultation har
sin deadline den 25 oktober 2019; här
kan du läsa mer på https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/newsroom-agenda/consultation/digital-europe-programme. Det är viktigt av vi redan på
”konsultationsstadiet” visar att vi är
engagerade och villiga att påverka – det
gäller inte bara Digital Europe utan alla
konsultationer som nämns ovan. Vi kan
inte påverka i efterhand.

CHARLOTTE
ANDERSDOTTER
Ansvarig Teknikföretagens
och RISEs Brysselkontor

29

SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG

ACAB i Alfta är ett framåt företag som
anammar ny teknik och gärna medverkar
i olika teknik- och utvecklingsinitiativ som
erbjuds, exempelvis de teknikworkshoppar
med följande utvecklingsprogram som
baseras på projekt inom Produktion2030.
FOTO Tommy Wallin

”Det är bara
du som kan
förändra dig”

F

öretaget Alfta
Component AB
(ACAB) i Alfta är
ett bolag med
lång erfarenhet
av komplexa mekaniska
konstruktioner med fokus
på svetsning och bearbet
ning. ACAB präglas av stolt
Johan Axelsson,
het och tradition, många
Pars Plåtgruppen AB.
medarbetare har jobbat i 15
år eller mer.
– Det kan vara en utmaning för förändringsbenägen
heten, konstaterar Johan Axelsson, VD för ägarbolaget
Pars Plåtgruppen AB. Trots stolthet och inställningen att
”så här har vi alltid gjort” har de ändå lyckats.
Huvudkontoret ligger i Linköping med gruppens
koncernövergripande administration. Här har de ingen

På ACAB har man
alltid haft en hög
teknikkunskap.
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produktion, all sådan sker i Alfta, Kisa och Sävsjö. ACAB
har medverkat i Robotlyftet och representanter från
Parsgruppen har även deltagit i ett par teknikworkshop
par. Hos ACAB har de alltid haft en hög teknikkunskap
och fram till 2009 levererade företaget bra resultat, men
med finanskrisen vändes det mesta upp och ner.

– Kunderna började fokusera mer på globala leverantö
rer, något de även gjort tidigare men nu blev det väldigt
tydligt, berättar Johan. Med hela världen som en mark
nad i kombination med konjunkturen kände vi att vi
måste göra något.
I Alfta hade de produktionschefen
Tommy Wallin som tidigare arbetat på
ett företag som deltagit i en Leanintroduktion med Produktionslyftet.
Det företaget gick inte vidare, men
Tommy tyckte det var intressant och
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Den tredje
”pelaren”
Det gäller att våga se möjligheterna med ny teknik.
ACAB arbetar mycket
med automatisering,
de har sju stycken
svetsrobotar.

föreslog att ACAB skulle söka till programmet. Lednings
gruppen tyckte att det var en bra idé och hösten/vintern
2011 skickade de in sin ansökan.
– Vi arbetar med företag som Epiroc, Komatsu och
Toyota Material Handling och alla dessa pratar Lean,
fortsätter Johan Axelsson. Vi insåg att det här var arbets
sättet för framtiden.

Trots avståndet mellan Linköping och Alfta deltog
Johan själv vid i stort sett alla workshoppar för att både
visa ledningens engagemang men även för att själv få
en ökad förståelse. Tanken från början var emellertid
inte att sprida arbetet mellan koncernföretagen.
– Det blev dock mer och mer självklart att sprida ar
betssättet, berättar Johan Axelsson. När vi såg effekterna
vid avslutet av Produk
tionslyftet blev det na
turligt att gå vidare till
övriga enheter.
Hos ACAB har de sett
hur produktivitetssiff
rorna stadigt gått upp
med i snitt 2-3 procent
per år, vilket Johan tillskriver de nya arbetssätten med
daglig styrning i spetsen. Ingenting sopas under mat
tan, alla problemen lyfts upp – en förutsättning för att
arbeta med ständiga förbättringar.
– Idag finns det en mognad i hela gruppen och en
ännu starkare övertygelse i koncernledningen, säger
Johan. Vi ska inte stå på perrongen igen när tåget går,

”Kan vi uppnå bättre åtkomlighet
och samtidigt mindre batcher
och ökad flexibilitet så vore det
klart intressant.”
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nu har vi fått igång arbetet i hela koncernen, det gäller
bara att hänga i!

I september 2018 läste Johan om satsningen Robotlyf
tet, vilket han tyckte lät intressant. Olika informations
möten ordnades, bland annat ett i Karlstad hos IUC Stål
& Verkstad.
– Starten skulle ske redan samma höst så jag stämde
av med Tommy på ACAB där vi investerat en del men
inte trimmat in all automation, fortsätter Johan Axels
son. Skulle vi orka med en process till? Efter lite resone
rande så anmälde vi oss och blev utvalda.
ACAB arbetar mycket med automatisering, de har sju
stycken svetsrobotar men även manuella häftningsope
rationer före svetsstationerna. Går de att automatisera?
En plockrobot som plockar in allt i fixturen, därefter
svetsning – två robotar som samarbetar? De hade höga
förväntningar men projektet kom inte i mål, bland
annat eftersom de insåg att plockroboten skulle stå
mycket still, den behövde fler celler att betjäna. En upp
följning är dock på gång.
De är även aktiva i Skill i Linköping som arbetar med
kompetensförsörjning för industrin. Skill är som en
del av IUC-nätverket även medarrangör till olika tek
nikworkshoppar och Parsgruppen har bland annat
medverkat vid en workshop kring mätetal baserad på
projektet SuREBPMS.
– Här deltog både vår kontroller och BTTs produk
tionschef, berättar Johan Axelsson. Det är ett bra sätt att
legitimera universitetsvärlden på ett konkret sätt i före
P2030 #1.19

”Mitt fokus den närmaste tiden
ligger på att samla information
om vad det innebär att appli
cera detta i vår verksamhet.”

taget och nu diskuterar vi med
Oskar Wallström på KTH Lean
centrum om hur vi kan gå vidare.
Johan Axelsson var även med på
en teknikworkshop om kollabo
rativa robotar med forskare från
Chalmers, baserad på resultat från
projektet Dynamite. Han ville få en
ökad förståelse kring vad som skiljer dem från traditio
nella robotar och om det kan vara något för Pars verk
samheter. De automatiserar mycket runt svetsrobotar,
är det något som kan utvecklas med den nya generatio
nen robotar?
– Kan vi uppnå bättre åtkomlighet och samtidigt min
dre batcher och ökad flexibilitet så vore det klart intres
sant, säger Johan Axelsson. Enklare programmering och
möjligheten att arbeta utan ridåer och burar är också
sådant som väcker nyfikenhet.

Johan Axelsson och hans kollegor har alltmer börjat
fundera över Industri 4.0, artificiell intelligens och de
system och plattformar som nu finns tillgängliga. De
har idag ett affärssystem för all planering som tar hän
syn till bemanning och utnyttjandegrad utifrån erfaren
het och data. Samtidigt har de sina CNC-maskiner och
robotar; hur kan de få in dess information direkt i syste
met? Enligt Johan ligger utmaningen i att hitta sitt eget
angreppssätt, även om de redan idag ser flera fördelar.
Det gäller att våga se möjligheterna med ny teknik.
– Mitt fokus den närmaste tiden ligger på att samla
information om vad det innebär att applicera detta i vår
verksamhet, avslutar Johan Axelsson. När vi väl kommer
dit handlar det i ännu högre grad om att jobba Lean,
värdeskapande med rätt insatser på rätt ställe och att ta
bort slöserier.
P2030 #1.19

Alfta Component AB (ACAB)
ingår sedan 20 år tillbaka i
Parsgruppen tillsammans
med systerföretagen ABL
Construction Equipment AB i
Sävsjö och BTT Plåt AB i Kisa.
Varje företag inom Parsgruppen har sin nisch, vilket gör
att de kan erbjuda tillverkning
av avancerade plåtprodukter
inom många olika områden –
från små, kompakta enheter
till tunga maskinkomponenter.
Trots de enskilt relativt små
bolagen blir de tillsammans en
stor och stabil plåtleverantör.
Mer information finns på
pars.se.

Ramprogrammets tre ”pelare” i
Horizon Europe är ”Excellent forskning”,
”Globala utmaningar och konkurrenskraftig europeisk industri” respektive
”Ett innovativt Europa”. Den sistnämnda
representerar något som den portugisiska
EU-kommissionären Carlos Moedas framhållit sedan starten av sin mandatperiod:
Europa saknar disruptiva företag, det vill
säga marknadsskapande eller marknadsförändrande företag – så kallade ”Unicorns”.
De allra flesta sådana finns i USA, några i
Asien men saknas i stort sett i Europa.
I Europa är vi duktiga på forskning men
har svårt att ta resultaten vidare. Den tredje pelaren, ”Ett innovativt Europa”, är inte
någon industriforskningspelare specifikt
utan syftar till att få ut innovationer på
världsmarknaden. För detta finns det två
instrument: Pathfinder och Accelerator.
Pathfinder arbetar för att få ut tekniska
innovationer och forskningsresultat på
marknaden. Det kan röra sig om tester,
marknadsanalyser och till viss del forskning
om exempelvis tester visar att tekniken/produkten måste förfinas.
Något vi saknar i ”Ett innovativt Europa”-pelaren är möjligheten för små och
stora företag att samverka mer strukturerat på europeisk nivå. Pelaren ska stödja
ekosystemtanken men saknar initiativ för
satsningar som exempelvis BioVentureHub, Synerleap och Ericsson Garage. Det
vore värt att satsa en del pengar för att
skapa ett ekosystem av små, snabbfotade
innovativa företag som stöd för europeisk
industri.

CHARLOTTE
ANDERSDOTTER
Ansvarig Teknikföretagens
och RISEs Brysselkontor
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genomförda
Workshoppar
Här hittar du tidigare genomförda teknikworkshoppar,
kurser och seminarier.

2019
4/6: Kurs i Mölndal – Hur blir
industrin en bättre och mer
jämställd arbetsplats?
29/5: Teknikworkshop i Halmstad
– Smartare möten och bättre
kommunikation
14/5: Kurs i Mölndal – Samverkande
applikationer med robotar,
så här använder du dem bäst.
6/5: Teknikworkshop i Trollhättan
– utveckling av målstyrning
24/4: Teknikworkshop i Borås
– smartare möten och bättre
kommunikation
17/4: Teknikworkshop i Luleå
– hur kan du komma igång med
3D-printad additiv tillverkning?
17/4: Teknikworkshop i Kalmar
– Skänker du bort din affär?
15/4: Kurs i Mölndal – Smart och
proaktivt underhåll – är du beredd
att ta nästa steg?
8/4: Teknikworkshop i Linköping
– dynamisk interaktion mellan
människa och automation
21/3: Teknikworkshop i Hultsfred
– Kollaborativa robotar
och automationsstrategier
20/3: Teknikworkshop i Helsingborg
– Hur kan du öka värdet i dina
affärer?
15/3: Teknikworkshop i Östersund
– Kollaborativa robotar
och automatiseringsstrategier
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26/2: Teknikworkshop i Nässjö
– byta material – hur påverkas
produktionen?

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

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

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

29/1: Teknikworkshop i Borås
– kan kollaborativa robotar vara
något för ert företag?
17/1: Teknikworkshop i Halland
– Robotar som jobbar nära
människor – något för ert företag?

2018
29/11: Teknikworkshop i Linköping
– förbättra företagens mätetalshantering.
29/11: Teknikworkshop i Östersund
– hur kan du/ni genomföra smartare
möten?
18/11: Teknikworkshop i Kalmar
– Utveckling av mätetalssystem.
4/9: Kurs i Mölndal – digitaliseringen
ur ett kvinnligt perspektiv.
13/9: Kurs i Mölndal – automation
och robotisering inom fordons
industrin.
26/6: Teknikworkshop i Skellefteå
– hur kan du öka värdet på dina
affärer?
13/6: Teknikworkshop i Östersund
– öka värdet på dina affärer.
1/6: Teknikworkshop i Helsingborg
– kan kollaborativa robotar vara
något för ert företag?

17/5: Teknikworkshop i Linköping
– avancerade tjänster i
tillverkningsindustrin.
7/5: Teknikworkshop i Kalmar
– utveckling av mätetalssystem.
18/4: Teknikworkshop i Borlänge
– få bättre betalt genom
att tjänstefiera.
11/4: Teknikworkshop i Luleå – hur
kan du öka värdet i dina affärer?

26/10: Teknikworkshop i Malmö
– additiv tillverkning metall.

är du beredd att
ta nästa steg?

24/10: Teknikworkshop i Nässjö
– materialflexibel produktion.

Kurs: Smart och proaktivt
underhåll.
Läs mer på nästa sida 

18/10: Teknikworkshop i Kalmar
– utveckling av mätetalssystem.

24/1: Teknikworkshop i Linköping
– 3D Silver.

2017

Teknikworkshop i Skellefteå.
Läs mer på nästa sida 

11/10: Teknikworkshop i Heberg
– tjänstelogik skapar tillväxt.
27/9: Teknikworkshop i Arvika
– avancerade tjänster i
tillverkningsindustri (ATIT).
27/4: Teknikworkshop i Halmstad
– framtiden med Lean.
14/3: Teknikworkshop i Kalmar
– additiv tillverkning i metall.

Idéutbyte
och nätverk

15/3: Teknikworkshop i Storfors – hur
kan du öka värdet i dina affärer?
20/2: Kurs i Mölndal – digitalisering
inom fordonsindustrin.

smartare möten
med meet

Teknikworkshop i Trollhättan.
Läs mer på nästa sida 

2016
28/10: Teknikworkshop i Trollhättan
– servicearkitekturer för
produktionstillgänglighet.

kollaborativa
robotar

21/10: Teknikworkshop i Mölndal
– utveckling av ert mätetalssystem.

30/11: Teknikworkshop i Skellefteå
– Teknikforum Smartare möten.

4/10: Teknikworkshop i Piteå
– avancerade tjänster
i tillverkningsindustri (ATIT).

8/11: Teknikworkshop i Luleå – hur
kan du öka värdet i dina affärer?

22/9: Teknikworkshop i Särö
– öka affärerna med tjänstelogik.

8/11: Teknikworkshop i Borås
– kollaborativa robotar
och automationsstrategier.

25/8: Teknikworkshop i Karlstad
– smarta möten, MEET.

Teknikworkshop i Halland.
Läs mer på nästa sida 

Virtuella verktyg
Teknikworkshop i Linköping.
Läs mer på nästa sida 

kontakt och kunskap
kring materialbyte
Teknikworkshop i Nässjö.
Läs mer på nästa sida 

2/11: Teknikworkshop i Trollhättan
– avancerade tjänster
i tillverkningsindustri (ATIT).
P2030 #1.19

P2030 #1.19
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exempel på genomförda
teknikworkshoppar och kurser

Kalendarium 2019

Teknikworkshoppar
på gång!

TEKNIKWORKSHOP I HALLAND

Kollaborativa robotar
KURS: SMART & PROAKTIVT UNDERHÅLL

Är du beredd
att ta nästa steg?
 Tillsammans med kollegor från
Chalmers under ledning av Anders
Skoogh medverkade RISE i kursen
Smart & proaktivt underhåll i Produktion2030:s regi i samarbete med FKG.
Kursen var mycket uppskattad och
vände sig till små och medelstora företag med möjlighet för större företag att delta i mån av plats.

 I januari i år genomförde IUC Halland och TEK
Kompetens en teknikworkshop med tema ”Robotar
som jobbar nära människor – något för ert företag?” i
Halmstad. Innehållet var baserat på resultat från Produktion2030:s projekt Dynamite och leddes av Åsa
Fast-Berglund från Chalmers. Tanken var att ge deltagarna en bättre insikt i vad som finns på marknaden
samt hur de kan tänka gällande strategier för smart
automation. 14 deltagare från 7 företag fick ta del av
en kombination av praktik och teori med intressanta
aspekter avseende säkerhet/lösningar och dess
implementering. Uppskattat var också möjligheten
att kunna testa robotprogrammering i praktiken.

TEKNIKWORKSHOP I TROLLHÄTTAN

Idéutbyte och nätverk

OKTOBER
3/10

 Strax över ett tiotal deltagare, förutom
arrangörer och genomförare, från fem olika företag
deltog vid teknikworkshoppen i Trollhättan i maj i år.
Mats Winroth från Chalmers och Martin Kurdve från
RISE IVF presenterade resultat och lärdomar från
Produktion2030-projektet Sustainable and Resource
Efficient Business Performance Management Systems
(SuREBPMS).

PRELIMINÄR Teknik
workshop i Kalmar
– Hur kan du öka värdet
i dina affärer?
Projekt ATIT

4/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Malmö
– Kollaborativa robotar
och automationsstrategier.
Projekt DYNAMITE
14/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Linköping
– Automatisering av
kitting, transport och
montering.
Projekt AKTA
15/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Malmö
– Virtuella verktyg för
beslutsstöd utifrån
layoutvisualisering och
ergonomisimulering.
Projekt 3D-Silver

TEKNIKWORKSHOP I LINKÖPING
TEKNIKWORKSHOP I NÄSSJÖ

TEKNIKWORKSHOP I SKELLEFTEÅ

Kontakt och kunskap
kring materialbyte

Smartare möten
med MEET

 Nya möjligheter inom både materialval och

 Med avstamp i resultat från Produktion2030:s

kombination av olika material erbjuds idag och vid
teknikworkshoppen i Nässjö presenterade RISE IVF
en testbädd för materialflexibel produktion, ett forskningsprojekt inom Produktion2030. De berättade
vidare om hur testbädden kan hjälpa framförallt
små och medelstora företag att testa nya idéer och
materiallösningar.

projekt MEET arrangerade IUC Norr i samverkan
med RISE IVF i november en teknikworkshop kring
smartare möten. Per Gullander från RISE IVF höll en
introduktion om MEET och dess modell. MEETmodellen bidrar till ett mer strukturerat arbete
gällande organisations- och informationsstruktur
när olika former av möten ska planeras.
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Virtuella verktyg
 Chalmers forskare Jonatan Berglund och Erik
Lindskog presenterade det avslutade forskningsprojektet ”3D-Silver – beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering”, ett projekt inom
Produktion2030. Teknikworkshoppen genomfördes
i samverkan med Skill i Linköping. Fokus har legat på
att scanna in verkstadslokaler och skapa realistiska
kopior av dem i 3D-miljö för att utifrån dessa kunna
flytta runt maskiner och därmed skapa smarta
fabrikslayouter och beslutsstöd för kommande
investeringar.

P2030 #1.19

17/10 Teknikworkshop
i Olofström
– Kollaborativa robotar
och automationsstrategier.
Projekt DYNAMITE
18/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Trollhättan
– Automatisering av
kitting, transport
och montering.
Projekt AKTA
P2030 #1.19

23/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Östersund
– Hur kan du öka värdet
i dina affärer?
Projekt ATIT

8/11

24/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Trollhättan
– Virtuella verktyg för
beslutsstöd utifrån
layoutvisualisering och
ergonomisimulering.
Projekt 3D-Silver

14/11 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Luleå
– Automatisk kontroll
av formen hos produkter
i en produktionslina.
Projekt SIVPRO

30/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Göteborg
– Automatisering av
kitting, transport
och montering.
Projekt AKTA
31/10 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Kalmar
– Smartare möten och
bättre kommunikation.
Projekt MEET
OKT/ PRELIMINÄR Endags FKG
NOV kurs i Stockholm
– Attraktivt arbetsliv

NOVEMBER
?/11

PRELIMINÄR Tvådagars
FKG-kurs i Göteborg
– Nya artiklar i samband
med elektrifiering

PRELIMINÄR Teknik
workshop i Malmö
– Utveckling av
mätetalssystem.
Projekt SuRE BPMS

19/11 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Olofström
– Hur kan du öka värdet
i dina affärer?
Projekt ATIT
27/11 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Halmstad
– Automatisering av
kitting, transport och
montering.
Projekt AKTA
28/11 PRELIMINÄR Teknik
workshop i Göteborg
– Virtuella verktyg för
beslutsstöd utifrån
layoutvisualisering och
ergonomisimulering.
Projekt 3D-Silver

Läs mer om genomförda och kommande
workshops på
produktion2030.se

EU-LOGG 2019

Horizon
Europe
Horizone Europe är EUs kommande ramprogram för forskning och
innovation för perioden 2021 till 2027.
Kommissionen har även föreslagit ett
nytt program för nästa budgetperiod
kallat Digital Europe (inte att förväxlas
med organisationen med samma namn)
som ska bidra till att rulla ut nya digitala
teknologier och kompetens. Framför
allt handlar det om tre fokusområden:
Superdatorer, artificiell intelligens och
cybersäkerhet – med målet att föra ut
den senaste kunskapen till både företag
och offentliga organisationer. Förslaget
omfattar nio miljarder euro över sju år.
Förutom dessa tre fokusområden
vill man satsa på att utveckla avancerad
kompetens inom digitalisering för att
göra Europa mer digitalt. Det känner vi
igen från svenska initiativ och kommissionen föreslår också ett nätverk av
”digitala hubbar” för att via dessa erbjuda främst små och medelstora företag
möjligheten att dra nytta av kompetens
och forskningsresultat. De digitala
hubbarna som idag finns inom Horizon
2020 kommer att fortsätta i Horizon
Europe, medan Digital Europe-hubbarna
kommer att se lite annorlunda ut och
inte innehålla forskning utan fokusera på
att få ut ny teknologi.
Beträffande superdatorer så finns det
relativt få sådana i Europa jämfört med
exempelvis Asien och USA. Här tänker sig
kommissionen en större upphandling för
att styra etablerandet av ett europeiskt
superdatorinitiativ där flera intressenter
går ihop för att höja europeisk superdatorkapacitet. Inom AI ska pengarna
bland annat användas för att bygga upp
ett nätverk av så kallade referenscenter
i Europa, en typ av testbädd inom området. Inom cybersäkerhet planerar man
att etablera en cybersäkerhetsnod i varje
land som ska kopplas till ett europeiskt
Cyber Security Competence Center.
CHARLOTTE
ANDERSDOTTER
Ansvarig Teknikföretagens
och RISEs Brysselkontor
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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 & internationalise
ring på produktion2030.se

Från
Storfors
till
Singapore
38

Instrumentet Analys och
internationalisering ska hjälpa
Produktion2030 att arbeta effektivt
både i ett svenskt och internationellt
sammanhang. Instrumentet ska också hjälpa svenska aktörer att delta
i europeiska forskningsprogram.
EU:s ramprogram för forskning och
P2030 #1.19

P2030 #1.19

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

vi skapat, exempelvis i Tyskland där man kopierat en del av
upplägget. Ett annat exempel är det nya stora EU-program
met EIT Manufacturing, som just håller på att etableras
inom produktionsområdet. Där har flera personer från Pro
duktion2030 varit med och tydligt påverkat programmets
utformning, baserat på analys och erfarenheter från Sverige.

En annan betydelsefull åtgärd för kvalitetssäkring och
kvalitetshöjning är att Produktion2030 nästan enbart an
vänder internationella utvärderare från våra EU-nätverk för
att bedöma ansökningar. På det sättet undviker vi jävssitu
ationer och vi får en mycket professionell bedömning av
projektförslagen. Utvärderarna är snabba på att identifiera
problem och kan jämföra med internationella ansökningars
kvalitetsnivå. Dialogen med dessa experter,
som har global utblick, är mycket viktig. De
stora svenska företagen arbetar ju på interna
tionella marknader och denna typ av input är
avgörande för om Produktion2030 ska kunna
bidra effektivt till utveckling och innovation.
Instrumentet Analys och internationali
sering skapar även forsknings- och innova
tionsagendor och programstrategier. Vi deltar
internationellt i direkt dialog med EU-kom
missionen, tillsammans med andra program i EU, som ex
empelvis EFFRA, Manufuture, EIT Manufacturing, Digitising
European Industry med flera. Vi har en representant i Brys
sel som rapporterar med jämna mellanrum om förändring
ar och möjligheter inom EU. Vi deltar även i arbetsgrupper
inom World Economic Forum som tittar på framtidens
produktion och framtidens jobb. Min känsla är att många i
Europa uppfattar Produktion2030 som ett mycket bra och
effektivt program. De ser att vi har bra instrument och att
vi utnyttjar en provkarta av olika aktiviteter som även kan
användas i andra sammanhang. En bekräftelse av det var i
april 2019, när Sverige var årets partnerland vid Hannover
mässan och Produktion2030 stöttade Business Sweden med
experter och demonstrationer för att visa upp Sverige som
ett starkt produktionsland.

”Vi ska inspireras
av andra, men även
inspirera och påverka vår omvärld.”

Produktion2030
i Silicon Valley,
besök hos Cisco.

Omvärldsanalys
säkrar kvalité
Ett viktigt instrument inom Produktion2030 är Analys och
internationalisering, som kontinuerligt följer utvecklingen
i omvärlden och kvalitetssäkrar vårt program. Professor Johan
Stahre beskriver arbetet och tankarna bakom instrumentet.

P

FOTO Dennis Lindbom
roduktion2030-instrumentet Analys och inter
nationalisering ska hålla koll på utvecklingen
omkring oss, nationellt och internationellt. Vi
ska inspireras av andra, men även inspirera och
påverka vår omvärld. Samtidigt ska vi hjälpa
forskare och företag att verka internationellt. Omvärlds
bevakningen utgår från svenska förhållanden, svensk indu
stri och internationella företag som är verksamma i Sverige.
Vad vill svenska aktörer på kort och lång sikt? Hur resonerar
statliga aktörer, finansiärer, universitet och institut i det
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stora innovations-ekosystemet? Vad händer inom andra
program och satsningar, nationellt och internationellt?
Gör Produktion2030 rätt saker eller har vi missat viktiga
utvecklingshändelser?

Ständig analys och internationell jämförelse är en otroligt
viktig kvalitetssäkring av hela programmet. Produktion2030
har därför skapat en omfattande internationell verksamhet
och vi har även indirekt påverkat andra program utanför
Sverige genom att visa hur vi samarbetar och vilka effekter
P2030 #1.19

En viktig aktivitet för instrumentet Analys och internationa
lisering är att vi arrangerar återkommande studieresor för
programmet. Resorna, som blivit ett tiotal vi det här laget,
ska inspirera och skapa diskussion. Vi har varit i bland annat
Tyskland, Silicon Valley och Singapore. Vi bjuder in personer
som har ansvarsområden inom Produktion2030. De står
själva för resan och vi ansvarar för planeringen på plats. Per
sonerna kan vara från styrelsen, programledningen, expert
gruppsmedlemmar eller forskare i våra projekt, som här får
möjlighet att bredda sitt kunnande och sina nätverk.
Produktion2030:s Forsknings- och innovationsråd är en
del av instrumentet, det är industripersoner i forsknings
ledande befattning som stöttar programmets styrgrupp
genom beredningsarbete. Som grupp analyserar de vad
vi ska satsa på och vad utlysningar inom programmet ska
handla om.
Vi driver också ett antal strategiska projekt som hjälper
både Analys och Digitalisering, exempelvis projektet
P2030 #1.19

Johan Stahre, professor och ansvarig för
instrumentet Analys och internationalisering.

Produktionsinnovation och ett projekt kring standardise
ring. Detta är ett sätt för oss att skapa begrepp och förståelse
för olika perspektiv på programmet. Vi har analyserat alla
våra projekt utifrån innovationsinnehåll, liksom ur AIperspektiv och standardiseringsperspektiv. På det sättet
genomlyser vi då och då Produktion2030:s projektportfölj
ur nya perspektiv för att se vad vi kan inom respektive
område och vad som fattas.

Vi sponsrar också event där vi är engagerade och ser syn
ergier, exempelvis det återkommande Swedish Production
Symposium och FFI-konferensen (Fordonstrategisk Forsk
ning och Innovation) i Katrineholm. Tillsammans med FFI
genomför vi ett analysarbete som kallas Agenda svensk
produktion vars resultat kommer att presenteras i slutet av
2019. Det är en framtidsinriktad analys som fokuserar på vad
vi ska göra framöver. Vi genomförde en liknande analys när
vi startade programmet för sex år sedan, så vi kan snart jäm
föra för att se utvecklingen.
Sammanfattningsvis är instrumentet Analys och inter
nationalisering en mycket viktig kvalitetssäkrare och om
världsbevakare för Produktion2030. Vi måste veta vad stateof-the-art är och vi måste ha en längre tidshorisont än våra
projekt. Samtidig är instrumentet en möjlighet att engagera
personer i programmet och att påverka vår omgivning lång
siktigt och metodiskt. Arbetet med analys och internatio
nalisering syftar ju till att Produktion2030 ska hålla så hög
kvalitet som möjligt.

Läs mer om
Produktion2030:s
internationaliseringsarbete och
studieresor på
nästa uppslag.
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ANALYS & INTERNATIONALISERING

Vi har en omfattande internationell verksamhet
där vi påverkar program också utanför Sverige
genom att visa hur vi arbetar och vad vi uppnått.
Världskartan visar exempel på studieresor
och analysarbete med stor betydelse och
kvalitetssäkring för programmet.

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

2019
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Produktion2030:s internationaliseringsarbete genomförs av programledning, programkontor, styrgrupp,
Produktion2030 besöker
forsknings- och innovationsråd,
Tyskland (Stuttgart)
expertgrupper och konsulter.
• Deltagande i Factories of the Future Partnership Board (EU-kommissionens samverkansgrupp inom
PPP-programmet Factories of the
Future)
• Presentation av Produktion2030
Produktion2030 besöker
vid EU-kommissionens konferenser
Tyskland (Aachen, Berlin,
• Monitorering av utvecklingen av
Chemnitz, mm)
EU-kommissionens arbetsprogram
m.m. av vår representant på plats
i Bryssel, Charlotte Andersdotter.
Swedish-Belgian Innovation Initiative; “Digitalisation of Industry”
• Utformning av EU-kommissionens
roadmap för forskning och inninternationaliseringsarbete ingår
ovation inför nästa ramprogram,
även samarbete med globala
Horizon Europe, inom teknik-plattprogram, t.ex. World Economic
formen ManuFuture samt inom
Forum och World Manufacturing
PPP-organisationen EFFRA
Forum.
• Arbetsgrupper som arbetar med
Medverkan i arbetsgrupper
utformning av EU-kommissionens
inom World Economic Forum:
roadmap för digitalisering av
Digitisin
Europas industri (DEI- Digitising
1) Future of Advanced ManuEurope g
an Indu
European Industry)
facturing and Production
stry
• Utveckling av programmet EIT2) Future Production Workforce
Manufacturing
social
vations
digitainno
I Produktion2030:s Analys och
technolo
l

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

Den 13 mars 2018 genomförde vi vår stora
konferens Full fart framåt. Nästan 200 personer samlades på innovationshuset Epicenter
i Stockholm för att få en omvärldsutblick och
prata samhällsutmaningar, automatisering,
jobb, digitalisering och hållbarhet. Det var
representanter från akademi, näringsliv och
regeringskansli.

Nästan 200 personer
samlades på innovationshuset Epicenter
i Stockholm.

Under dagen fördes flera
innovativa panelsamtal.

FOTO Jens Reiterer

Helena Leurent,
World Economic
Forum.

Jan Eric Sundgren,
Cecilia Warrol,
Produktion2030, Helena
Leurent, World Economic
Forum, Johan Stahre,
Chalmers.

Projektutställningar
under dagen skapade
engagemang.

TILLBAKABLICK FRÅN VÅR STORA KONFERENS

Full fart framåt

K

onferensens huvudtalarare Hele
na Leurent från World Economic
Forum, ansvarig för deras initiativ
”Shaping the Future of Production
system”, inledde med tanke på sin
bakgrund inom historia med att konstatera
att det är svårt att här och nu ta till sig vad
teknikutvecklingen innebär. Ändå inser alla
att detta är ett historiskt skede, den fjärde re
volutionen förändrar
våra liv och det hand
lar om ett otroligt
genomslag. Vad World
Economic Forum
bland annat gör är
att försöka ta fram en
ögonblicksbild över
detta i samtal med
globalt ledande be
slutsfattare och indu
striella aktörer.

möjligheter. Samtidigt måste vi ta alla medel
till hjälp för att ta oss framåt så långt och fort
som möjligt annars riskerar vi att missa värde
fulla möjligheter.
– Vi skapar vår egen framtid, men vi måste
bygga den på samtal i rätt sammanhang.
Dagens utveckling kommer att ha en stor
inverkan på framtidens produktionssystem.
Det handlar om kortare värdekedjor, mindre
global produktion
till förmån för lokal,
bättre utnyttjande av
naturresurser – allt
baserat på kundbehov
och krav. Enligt Hele
na Leurent finns det
flera olika val att göra,
men där det sämsta
alternativet är att inte
göra något val alls.
– Det är dessa förut
sättningar som världens ledare diskuterar vid
mötet i Davos, allt utifrån sina egna förutsätt
ningar. Utgångspunkterna är väldigt olika,
men allt handlar om den framtid vi vill skapa.

”Ta kontakt med någon
som har helt andra
perspektiv än ditt
eget och fråga denne
vad hen tror driver
systemet.”

Enligt Helena Leurent står vi inför en framtid
med en fysisk, virtuell och biologisk kom
plexitet som vi inte har upplevt tidigare. Det
finns naturligtvis risker, det gäller att göra
rätt val, men som optimist ser hon positivt på
framtiden med nya tekniska lösningar och
44

I slutänden är det våra val idag som bestäm
mer om och hur framtidens samhälle och ar

betsliv kan – eller bör – formas för människor.
Det är oss det handlar om. Traditionellt har
vi pratat om arbetsgrupperingar som ”white
collars” och ”blue collars”. Det är kanske dags
att tala om ”Non collars”, eftersom Industri
4.0 omformar produktionens framtid från
grunden?

Anna Öhrwall
Rönnbäck,
Luleå tekniska
universitet
Magnus Mörstam,
Intelliger.

Jannik Henser, KTH berättade
om projektutställningen.

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen,
Jan-Eric Sundgren.

Scenariot skiljer sig dock mellan olika länder
beroende på vilket humankapital som finns
att tillgå, men generellt betonade Helena
Leurent behovet av att både säkra de största
talangerna till industrin liksom att utbilda vår
befintliga arbetskraft för den digitala tidsål
dern – två områden som Produktion2030 både
brinner för och arbetar med. Som drivande
för produktionen betonade Helena Leurent
även infrastrukturen runt institut och aka
demi, där hon menade att Sverige har goda
förutsättning – en glädjande insikt att Produk
tion2030 utgör en del av ett effektivt nätverk
även sett ur ett internationellt perspektiv!
– Ta kontakt med någon som har helt andra
perspektiv och fråga denne vad hen tror dri
ver systemet. Ingen kan klara detta på egen
hand, vi måste göra det tillsammans och då
måste vi också skapa en gemensam förståelse
för framtiden!
P2030 #1.19

Helena Leurent, World
Economic Forum.

Dagen gav flera tillfällen
att mingla med nya och
gamla branschkollegor.

Digital transformation
stod på agendan.

Eva Krutmeijer som
modererade dagen visade upp
flera innovationer på scen.

Magnus Mörstam,
Intelliger.
P2030 #1.19

Snart kommer mer info
om nästa års konferens
på produktion2030.se
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MEDVERkande
aktörer
Företag
Mobile		
AB Kontaktpressning
AB Volvo		
Acoutronic		
Add North 3D		
Adhesives 		
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		
BK-produkter i Alvesta
BLB Industries		
Bnear IT 		
Bogelack		
Bombardier Transportation
Bosch Rexroth		
Brogren AeroRISE ace
Brogrens Industries		

46

Bror Tonsjö
BTC		
Bulten		
CapGemini		
Cargotech Sweden 		
Carpenter Powder products
Carpenter powder technology
CBC Sweden		
CEJN		
CEVT (China Electrical Vehicle
Technology) RD&T Tech
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
DentRISE ly		
Digital Metal		
Dometic Group		
Drivex		
E-maintenance Sweden
EBP		
EDR & Medeso		
EFD Induction		
Elejo El- och Energiteknik
Elektrokoppar		
Emballator		
Envac Scandinavia		
EOS OY		
EpiFaTech		
Epiroc		

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

Ingrego Holding		
International Automotive
Components		
Ionbond		
IVA		
Jeltec Produktion		
Join (IKEA Green Tech)		
Jonsac		
Karlebo Gjutteknik		
KB Components		
KFM Maskin Sverige		
Kinnarps
Klingel GmbH		
Knauf Danogips GmbH
KonfigDesign Sverige
Kopparbergs Bryggeri
LaRay		
Lasertech		
Leax Falun		
Level 21		
Lidhs verktyg		
Lindhs Tooling 		
LKAB		
LMI AB		
Lorentzen & Wetre		
LTB Jobb		
LTH Byggproduktion
Lundin Mining		
Lundqvist trävaru		
Magcomp		
Magicfirm		
Marcus Komponenter
Maskinteknik i Oskarshamn
Mastec Components
Maxion		
Megalans
Remanufacturing
Melker of Sysslebäck
Mellerud Plast		
Metallprodukter i Edsbyn
Metso		
MIBA Industriteknik		
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Microsoft		
MinProc		
MittX Aluminumproffset
MMA		
Mobilaris		
Modulsystem		
Moelven Dalaträ		
Moelven Valåsen		
Monitor Enterprise Resource
Planning System
MTC Ltd		
MVV Information Technology
Mycronic		
Mälarplast		
Nederman Holding		
NewSoTech		
Nexans		
Nolato Plastteknik
Norrhults Stålgjuteri		
Northcone 		
Nya Skara Modell och Prototyp
Odette		
OnTop Measurement
OpiFlex		
Optiware 		
Optronic		
Oriflame		
Pallco		
Parker Hannifin Manufacturing
Sweden 		
PE Geometry		
Penny
Permanova laser Systems
Pharem Biotech		
Preem		
Prodma		
Prodtek Lund		
QBIM		
Qlean Scandinavia		
Quant services		
Randek		
RD&T Technolgy		
Refind Technologies
Rema Sawco 		
RFR Solutions		
RISE Acreo		
RISE ICT 		
RobNor		
Robot System Products
in Scandinavia
Saab AB		
SAAB Aeronautics		

HUVUDMAN:
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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		
SICK IVP		
SICS		
Siemens		
Siemens Industrial Turbo machinery
Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
Siemens Industriel
Turbomachinery
Sigma		
Signifikant Svenska		
SKB		
Skelack		
SKF		
Smålands Stålgjuteri
SNA Europe		
SOBI		
Solme		
Spotscale 		
SSAB Emea
Stena Recycling		
Stiftelsen Träcentrum Nässjö
Storbildsfabriken		
Svensk Pulverteknisk förening
Svensk Ytebehandlingsförening
Svenska Fönster		
Svenska Woody
Svensson AB		
Svetskommissionen		
Sweco		
Swedish Match		
SWEP		
SwePart Transmission
System 3R Nordic		
Södertälje Science Park
Termisk Systemteknik

Tetra Pak		
Tetrafix		
Titan X Engine Cooling
Tobii		
Tooltech
Torsby kommun		
Toyota MH		
Tripart, Mecdon		
Tylö		
TYRI SWEDEN		
UBD Cleantech		
Uddeholm		
Unibap		
Unicarriers Europe
Unimer Plast & Gummi
Valmet		
Valuechain 		
VBG-Group		
VCC		
Vibracoustic Forsheda
Vibrationsteknik OGL
VioRISE atia		
Virtual Manufacturing
Visual Sweden		
Volvo Cars		
Volvo CE		
Volvo Parts		
Volvo Penta		
Volvo Technology		
Volvo VE
Vrena Mekaniska Verkstad
Väderstadsverken		
Weda Skog
Weland Aktiebolag		
Wematter		
Westermo		
Wingquist Lab 		
WM PRESS 		
Wugang Tailored Blanks
Xlent Hudiksvall 		
Xperdi 		
Xylem Water Solutions		
Yaskawa nordic		
Yolean		
ÅF		
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
Skogsforsk
Swerea Mefos
Swerea SICOMP
Swerea SWECAST
Tripart AB
Uppsala universitet
Örebro Science Park
Örebro universitet

GRUNDARE:
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Teknik gör
världen
bättre
Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar
som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos
Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Teknikföretagen har idag över 4 000 medlemsföretag.

