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Sammanfattning
Förstudien syftar till att ge en tydligare och mer träffsäker bild av var tillverkningsindustrin i regionen
är och ser på sin framtida utveckling utifrån teknikområden kopplat till Industri 4.0. I uppdraget finns
tre leveranser, en kartläggning av nuläge, ge förslag rörande en industriell HUB, en organisation för
industriell utveckling, samt ge en RoadMap för industriell utveckling och skapande av ovan nämnda
HUB.
Kartläggningsarbetet som genomförts är en
förstudie för att ge en indikation. Trots en
population på 28 företag så är bedömningen att
underlaget ger en god indikation vad gäller industri
generellt i regionen.
Genom intervjuer i dialogform har de kartlagda företagen fått bedöma på skalor hur viktigt ett
teknikområde är samt vilken grad av aktivitet/insats som man gör. Genom metod och en utvecklad
matris ger detta en
generell jämförelsegrund
och en möjlighet att
matcha de olika
företagens behov av
utvecklingssteg med
varandra och kunna
planera för stödinsatser,
forskning eller liknande
aktiviteter där de
regionala och nationella
stödsystemen kan göra
skillnad.
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Ovan visas det aggregerade kartläggningsresultatet. I teknologier med högre aktivitetsnivå är bilden
mer samlad vad gäller aktivitet och vikt medan det för teknologier med lägre nivå är större spridning
företag emellan. Vissa företag, typisk stora, har kommit långt och indikerar relativt hög aktivitetsnivå
och vikt, andra har betydligt lägre aktivitet och vikt. En viss polarisering kan ses och god kännedom
om företagen krävs för att i slutändan matcha lämplig insats med det specifika företaget.
Förstudien visar tydligt att de större företagen generellt har en högre aktivitetsnivå inom samtliga
teknikområden som analyserats. SME-företagen gör likande viktningar som de större företagen
jämfört mellan teknikområdena men på en generell lägre nivå.
Det rekommenderas att genomföra
industriellt utvecklande insatser i tre
block med olika fokusområden. Detta
för att möta företagen utifrån den
aktivitets och mognadsnivå de faktiskt är på.
Konkreta tillämpande insatser kan i dagsläget med fördel riktas mot teknologiområden så som
Automation och Dataanalys för att förstärkas dessa och bredda implementering och på så sätt bädda
för vidare utvecklingssteg inom exempelvis AI. För teknologiområden med lägre aktivitet och viktning
rekommenderas insatser inom blocket Omvärld och inspiration för att öka kunskap och kompetens,
samt för att visa på den industri och affärsnytta dessa teknologier innebär.
Ett mindre antal företag med hög aktivitet relativt omgivning och hög viktning inom respektive
teknologi lämpar sig för insatser inom blocket Spets. Med det menas forskningsnära aktiviteter som
syftar till att flytta fram gränserna på vad som är tillämpbart i industrin på bred front i form av mer
generiska och mogna lösningar och metoder.
Insatser och strategier redogörs för i mer detalj i rapporten.
I region Örebro saknas en uttalad och renodlad organisation med fokus att främja industriell teknisk
utveckling. Det finns ett värde i att ha en sammanhållande organisation för industriell utveckling med
stark regional förankring.
Principer och verksamhet för en industriell utvecklingsHUB presenteras i rapporten. Verksamheten
styrs av industrin och består av en kontinuerlig grundfinansierad basverksamhet som växlas upp med
projektfinansiering.
Fokus är att ge industrinytta, att utgå från industriföretagens behov och potential, att arbeta med
Omvärld, Inspiration och Tillämpning. Det handlar om att få ner hjulen i backen, åstadkomma rörelse
framåt, att med konkreta insatser ge stöd för att tillämpa teknologi och utöka tillämpning, utöka
erfarenhet ock kompetens.

TACK - Ett stort tack vill riktas till deltagande företag som ärligt delade med sig av sin syn på
industriell utveckling samt aktivitet och vikt av olika teknologier relaterat till industri 4.0.
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Bakgrund, Syfte och Uppdrag
Förstudien syftar till att ge en tydligare och mer träffsäker bild av var tillverkningsindustrin i regionen
är och ser på sin framtida utveckling utifrån teknikområden kopplat till Industri 4.0.
Industrin i Örebroregionen står för stora utmaningar kopplat till bland annat digitalisering, ökad
konkurrens och kompetensförsörjning. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt med teknikområden
såsom avancerad och flexibel automation, AM, AR och AI. Inom konceptet Industri 4.0 återfinns och
beskrivs ett flertal teknikområden kopplat till framtidens industri. 5G communications, LPWAN, Big
Data, Edge and Cloud computing, Augmented reality, Cyber security, Cyber-Physic Production
Systems (CPPS) m.fl.
Det finns ett ökat intresse från framförallt de större företagen i regionens industri att engagera sig
och driva utveckling inom ramen för dessa teknikområden. Samtidigt har många industribolag en
digitaliseringsresa att göra. För att regionens industriöretag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga
behövs insatser på båda håll; bredden behöver lyfta sig samtidigt som vi behöver vara drivande inom
utvecklingen kring nya teknikområden (spetsen). Idag saknas inte insatser inom dessa områden, det
som saknas är en sammanhållande länk.
I regionen saknas en sammanhållen organisation för industriutvecklingsfrågor som kan ta ansvar för
behovsanalyser samt att genomföra, samordna och driva utvecklingen för industrin inom olika
teknikområden. Det har funnits behov att samla in relevant data, sammanställa aktuella underlag och
genomföra en kartläggning av de regionala företagens mognad, behov och kunskapsnivåer samt
strukturera och analysera information för att designa och utforma en matris för framtagning av en
regional industriell ”road map”.
Förstudien har utifrån ovanstående utarbetat följande uppdrag och leveranser.


Industriell kartläggning av nuläge

Kartläggning av aktivitet, mognad och drivkrafter relaterat till industriell utveckling inom
teknologier som allmänt benämns industri 4.0. Detta med ett litet urval av företag få en
indikation samt för att skapa en kartläggnings och analysmetod, en matris, för vidare
användning.


Förslag på relevant innehåll [Vad?], form och organisation [Hur?] för en Industriell
Utvecklings HUB

Undersöka hur en industriell utvecklingsorganisation ska utformas i kontexten utvecklande och
tillverkande industri i region Örebro.


RoadMap

Ge förslag på RoadMap för insatser för industriell utveckling i regionen samt för skapandet av en
sammanhållande industriell utvecklingsorganisation.
Rapporten är disponerad i tre huvuddelar. I del Kartläggning och Kartläggningsmetod redogörs för
hur kartläggningen genomförts och de resultat som framkommit presenteras och diskuteras. I delen
Industriell utveckling så presenteras ett förslag på RoadMap för industriell utveckling vilken baseras
på fakta som framkommit i kartläggningen. I sista delen ges principer och riktlinjer för skapande av
en industriell utvecklingsHUB.
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Kartläggningsmetod
Kartläggningen har genomförts under första halvåret 2020 genom intervjuer i dialogform med
respektive företag under ca en timmas tid. Majoriteten av intervjuerna har hållits som digitala möten
på grund av då rådande Corona pandemi.
Dels har mognad/aktivitet inom ett antal teknologiområden kartlagts, dels har det kartlagts hur viktig
respektive teknologi bedöms vara för företaget. Som avslutning har en öppen fråga ställts kring nytta
och värde av en industriell HUB, en organisation eller sammanslutning av företag som verkar för
industriell teknisk utveckling och stöd, och vad en sådan organisation skulle kunna fylla för behov.
Intervjusvar och information har sammanställts i ett frågeformulär (appendix 1) gemensamt och i
realtid på en delad skärm där intervjuledaren noterat företagets svar samt modererat diskussion.
Majoriteten av intervjuerna är också genomförda av en och samma person för att på så sätt få en
återkommande och snarlik beskrivning av frågor, mognadssteg och teknologiområden etc.
De svarande har efter intervjun fått möjlighet att granska och kommentera noterade svar. Har ingen
återkoppling gjorts från det tillfrågade företaget har de noterade svaren antagits vara riktiga.
Viss grundläggande data har samlats in om företaget och den aktuella anläggningen under
intervjutillfället. Företaget har själva angivit informationen som syftat till att under analysen
exempelvis kunna kategorisera storlek på företag/anläggning, var kundbas finns. Om företagets
omsättning övervägande är relaterat till egen produkt/tjänst (företaget ger IP-rättigheter) eller
övervägande kommer från kontraktstillverkande verksamhet, samt liknande aspekter.

Aktivitet och mognad
Företagsrepresentanter har själva bedömt sin nuvarande mognads/aktivitetsnivå utifrån en given
skala. Skalan har följande steg;

Varje steg har ett antal beskrivande stickord eller korta meningar för att rama in betydelsen av
respektive steg (Se appendix 2). Detta för att ge alla svarande en liknande referensram.
Vi har i analys och presentation delat upp företag i tre olika nivåer baserat på deras angivna svar. Låg
aktivitetsnivå som motsvara ingen eller mycket liten och ostrukturerad aktivitet. Medel aktivitetsnivå
med mer strukturerad och beslutad aktivitet för att bygga kunskap eller testa och laborera med
teknologin. Hög aktivitetsnivå där teknologi är konkret implementerad i piloter eller etablerad. Den
högsta nivån ”i drift” innebär att en teknologi är spridd relativt brett på företaget där den är
applicerbar.
Företagsrepresentanten har fått motivera den valda nivån och beskriva faktisk aktivitet som noterats
i frågeformuläret. På grund av sekretessöverenskommelse kommer den skriftliga delen ej att
publiceras men den har använts för att i analysen få en kontext och djupare bild av givet svar.
Specifika graderingssvar per företag kommer ej heller att publiceras p.g.a. sekretess.
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Vikt
Företagsrepresentanten har fått bedöma hur viktigt respektive teknologi är för företagets framtid
utifrån nuvarande kunskap och omvärldsbild. Vikt är angiven på en skala från 0-9 där 0 innebär att
teknologin ej har påverkan på konkurrenskraft och överlevnad inom 5 år (från 2020). 9 på skalan
innebär att teknologin har stor vikt för framtida konkurrenskraft och överlevnad/välmående inom
5år.

Teknologiområden
Följande 8 teknologiområden eller rubriker har valts att användas i kartläggningen.

Respektive teknologi har beskrivits generellt för att rama in vad teknologi och rubrik betyder. Detta
för att till viss del ge en gemensam referensram för alla svarande. Beskrivningen är sammanställd
från generella öppna källor som t.ex. Wikipedia och finns redovisade i Appendix 3.
Under intervjutillfället har beskrivning gåtts igenom i och med att svarande har läst text samt genom
dialog.
Notera att området Augmented/Virtual reality, som benämns Förstärkt verklighet i frågeformuläret
berört just förstärkt verklighet till stor del under intervjutillfällena. Om mer vikt lagts på virtuell
verklighet så kan det antas bli viss skillnad i svarsfördelning.
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Företagsurval
28 industriföretag har intervjuats. Vid urval har en spridning över regionen eftersträvats. Likväl har
det eftersträvats att fä en bred vad gäller storlek, ifråga om anläggning är en filial eller huvudkontor,
samt spridning i branschtillhörighet.
Deltagande företag har i slutändan styrts av tillgänglighet och
det ska noteras att företag inom kemiindustri och
livsmedelsindustri ej är representerade bland de 28.
Arbetet som genomförts är en förstudie för att ge en indikation.
Ambitionen har inte varit att vara heltäckande eller att ge en
komplett bild. Trots en population på 28 företag så är
bedömningen att underlaget ger en god indikation vad gäller
industri generellt i regionen.

Subjektivitet
Aktivitetsskalan ger utrymme för tolkning trots beskrivande
inramning. Beskrivning av teknologiområdena är ej strikta vilket
lämnar utrymmer för tolkning. Vilken tolkning som görs beror
på svarande och företagets kunskap och erfarenhet av
teknologin, potentialen av den teknologiska framkanten och
dess påverkan på den egna verksamheten. Exempelvis
begreppet automation är brett och tolkning av vad det kan
betyda är vid, allt från en automatiserad bearbetningsmaskin
med palettsystem och kanske betjänad av robot, till ihopkopplade enheter i automatiska flöden med
överliggande system som styrs autonomt, eller fullt automatiserade flöden inom processindustrin.
Olika aspekter har lyfts fram i intervjudialogen men det är företagen själva som till slut har bedömt
och valt aktivitetsnivå. Det betyder att två förtag kan ha angett liknande aktivitetsnivå utifrån in egen
referensram, verksamhet och kunskapsnivå men jämförelsevis företagen emellan är det stor skillnad
på den faktiska automationen.
Genom dialogen framkommer det hur företag tolkar begrepp och vilken nivå de befinner sig på och
en generell reflektion är att företag som kommit längre relativt andra svarande tenderar att dra ner
svarsnivå i jämförelse. Detta fenomen beskrivs på ett talande sätt med följande uttryck; ”Ju längre
man kommit, desto mer inser man hur långt det är kvar” eller ”Ju mer man vet, desto mer inser man
vad lite man vet”.
Elementet med subjektiv tolkning av begrepp påverkar enskilda svar men den aggregerade bilden
och resultaten bedöms vara valida. Man bör dock akta sig från att jämföra enskilda företag bara
utifrån numeriska svar och angivna nivåer. Kontext och kännedom om företaget bör tas med i
beaktande i sådan jämförelse.
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Analys och kartläggningsresultat
Arbetet är en första ansats att bygga en metod för kartläggning, och att ge en relevant första blid och
indikation på utvecklingsläget inom industrin i Örebroregionen. Det är ett första steg och fler
behöver tas. I följande avsnitt visas kartläggningsresultatet av detta första steg.
Följande frågeställningar har lyfts fram som intressanta att undersöka.
•

Var befinner sig industrin? - Aktivitet/Mognadsranking teknologier

•

Vart vill industrin utifrån idag sedda behov? - Viktningsranking teknologier

•

Vad är potential för driv i utveckling? - Skillnad mellan bedömd aktivitet/mognad och
bedömd vikt

•

Finns skillnad mellan SME och stora?

•

Finns skillnad mellan processindustri och diskret tillverkande industri?

•

Finns skillnad mellan företag med övervägande egen produkt eller kontraktstillverkning?

•

Finns skillnad mellan företag som har majoritet av försäljning övervägande på nationell
eller internationell marknad?

Följande grafik ger en bild av hur populationen av svarande företag ser ut.
EU definitionen för SME har
använts, dvs mindre än 249
anställda, omsättning på
max 50 miljoner euro eller
en årlig balansomslutning
om högst 43 miljoner euro.
Alla företag inom kategori
processindustri ingår i
kategori stor.
6 företag med övervägande
kontraktstillverkning är
SME. 4 företag med
övervägande
kontraktstillverkning är
Storföretag.
17 av 19 Storföretag har
angivit övervägande
internationell försäljning. 1
av 9 SME har övervägande
internationell försäljning.
Notera att det inte är samma 10 företag som har kontraktstillverkning och övervägande nationell
försäljning. Det är 5 företag med övervägande kontraktstillverkning som säljer övervägande på
internationell marknad
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Graferna
Data i graferna nedan är indexerad vilket betyder att värde 100 på Y-axeln är maxvärde. Om alla
företag angivit högsta nivå av aktivitet inom Automation hade bubblans centrum varit på 100 linjen.
Om alla företag angivit max vikt så hade siffran i bubblan varit 100.
Längs Y-axeln är de olika teknologierna listade med en viss logisk följd. Med en hög grad av
automation följer sensorer och uppkopplade enheter. Vid uppkoppling av stort antal enheter är
trådlös teknologi att föredra i de flesta miljöer. Då det finns en hög grad av automation och
uppkopplade enheter som genererar data och information finns förutsättning för bred dataanalys i
produktionsmiljön. Med mycket data är molnrelaterade tjänster för lagring och bearbetning av data
en möjlig lösning. Vid hög automation och på stora mängder data kan AI-verktyg appliceras för ökad
autonomi, analys och prediktion. AR/VR (augmented/virtual reality) och AM (additive manufacturing)
eller 3D-pritning har ej samma koppling och AM särskiljer sig också genom att vara en
produktframtagningsteknologi för fysiska ting medan de andra teknologierna i stort berör industriella
processer och informationshantering.

Aggregerad aktivitetsnivå och vikt
Nedanstående bild visar det aggregerade resultatet av kartläggningen.

Det framgår att teknologier som i olika skepnad anammats brett över lång tid naturligt nog också har
en hög grad av aktivitet, exempelvis automation. Det finns ett generellt mönster där grad av aktivitet
följer viktning, alternativt tvärt om.
Automation med tillhörande uppkoppling och sensorteknologi, samt dataanalys är de områden som
viktas högst och har högst grad av aktivitet. Det kan tolkas att fokus generellt inom industrin ligger
inom dessa teknologiområden.
Två områden särskiljs en aning i mönstret. Dels dataanalys som har hög viktning i jämförelse med
aktivitet relativt de andra områdena. Dels AM som viktas lägre i jämförelse med aktivitetsnivå relativt
de andra områdena
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Vad gäller AM kan påpekas att endast ett fåtal tillfrågade företag använder AM för att framställa
säljbar produkt, eller komponenter i säljbar produkt. I stor utsträckning så används AM i
stödprocesser för t.ex. beredning eller produktutveckling, eller för att framställa fixturer eller
reservdelar till utrustning. Användning av AM är hos de tillfrågade företagen främst relaterat till
plast.

Skillnad mellan aktivitet och vikt
Nedanstående bild baseras på samma data som tidigare bild. Det är en representation för att
förtydliga skillnad mellan indexerad vikt och indexerad aktivitet.

En större skillnad mellan vikt och aktivitet kan indikera att det finns incitament för driv i utveckling
och implementering. Särskilt då teknologin som sådan ges hög viktning. Ett exempel är dataanalys.
AI och AR/VR har också stora gap men en lägre viktning. I senare avsnitt visas data på hur
svarsfördelningen inom vikt ser ut uppdelat på små och stora företag. Går man djupare så är det ett
fåtal svarande som ger hög vikt och vissa av dessa har också relativt hög aktivitet inom området,
medan flertalet viktar lågt eller medel samtidigt som flertalet har låg aktivitet. Detta indikerar att det
finns stor spridning bland företagen vad gäller aktivitet och vikt.
Ett fåtal typiskt större företag har hög vikt och relativt hög aktivitet vilket indikerar ett driv. Samtidigt
som flertalet anger lågt i vikt och ännu lägre i aktivitet. Det indikerar ett lågt driv särskilt i förhållande
till andra högre viktade teknologier. Det kan tänkas att potential i teknologin och därmed hög
viktning ses först när man arbetat med teknologin i viss omfattning och har en kritisk kunskapsnivå,
något som kräver resursutrymme för utforskning.
Slutligen kan nämnas att ju lägre aggregerad vikt och aktivitet ett område har desto större är
spridning med tydlig segmentering. Några få har kommit längre och resterande är i ett läge med
minimal aktivitet, eventuellt utforskande aktivitet.
AM är det enda område där indexerad aktivitet överstiger indexerad vikt. Det kan bero på att enklare
plastskrivareteknologi har blivit brett tillgänglig. Det kan också bero på att det krävs stor förändring i
hur produkter och komponenter designas för att få full utväxling, eller förändring i övergripande
företagsprocesser, vilket inte kan isoleras till en produktionsteknisk fråga.
10

Stora och små företag
Nedan visas en bild där kartläggningsresultat delats upp för att visa aktivitet och vikt för stora jämfört
med små företag. Med små företag menas företag som faller inom EU definitionen för SME, dvs
mindre än 249 anställda, omsättning på max 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om
högst 43 miljoner euro.

Det totala aggregerade mönstret återfinns men SME ligger generellt lägre jämfört med stora företag
både vad gäller aktivitet och vikt.
Värt att notera är att viktning av området dataanalys är densamma hos SME som stora. Det tyder på
ett generellt intresse att samla och analysera data för att på så sätt öka kunskap och förståelse om
den egna verksamheten, kunder och omvärld.
AM sticker också ut där både vikt och aktivitet är lika jämfört mellan SME och stora företag. En
förklaring kan vara tillgänglighet på 3Dprint-utrustning i plast samt att 7 av 19 intervjuade stora
företag är verksamma inom processindustri med mer eller mindre kontinuerliga flöden och ej
tillverkning av enskilda diskreta detaljer.
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Processindustri och diskret tillverkande industri
Här visas en bild där kartläggningsresultat
delats upp för att visa aktivitet och vikt för
processindustri och diskret tillverkande
industri.
Processindustri har naturligt en hög grad av
automation och sensorer för att styra och
övervaka processen. Detta återspeglas i
resultatet ovan. Igen är det värt att påpeka
att alla intervjuade företag som faller inom
kategorin processindustri, också faller inom
kategorin stora företag.
Nivån av aktivitet vad gäller Wireless
förklaras i och med att svarande inom processindustri ser en risk för störning i processindustriella
anläggningar vad gäller trådlös kommunikation. Skillnad i aktivitet vad gäller AM följer resonemanget
i föregående stycke.

Egen produkt eller kontraktstillverkning
Här visas en bild där kartläggningsdata
delats upp för att visa aktivitet och vikt för
företag med övervägande egen produkt
jämfört med företag med övervägande
kontraktstillverkning.
6 av 9 små (SME) företag som intervjuats
har övervägande kontraktstillverkning. 4 av
19 stora företag har övervägande
kontraktstillverkning. Detta är en förklaring
till att mönstret ovan i stort följer mönstret
när SME jämförs med stora företag. Det är
dock vissa skillnader i nivå.

Försäljning övervägande på nationell eller internationell marknad
Här visas en bild där kartläggningsdata
delats upp för att visa aktivitet och vikt för
företag med övervägande internationell
försäljning jämfört med företag med
övervägande nationell försäljning.
1 av 9 små (SME) företag som intervjuats
har övervägande internationell försäljning.
17 av 19 stora företag har övervägande
internationell försäljning. Detta är en
förklaring till att mönstret ovan i stort följer
mönstret när SME jämförs med stora
företag. Det är dock små skillnader i nivå.
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Svarsfördelning
Här finns grafer som visar på
svarsfördelningen av viktning och aktivitet
inom respektive teknologi.
Den faktor som bedöms ha störst
inverkan på hur företagen svarar är om
företaget är i kategorin SME eller stort
företag. Därför är svarsfördelningen
uppdelad på subgrupperna SME och stora
där andel av svar i olika spann jämförs
inom respektive subgrupp. Notera därför
att bilderna inte representerar
svarsfördelning i hela populationen
eftersom det innebär en snedvridning då
populationen består av 9 SME och 19
stora företag. Grafiken visar
svarsfördelningen inom respektive
subgrupp, och en jämförelse mellan
subgrupperna för respektive spann.
Teknologier som givits hög vikt och
aktivitet har generellt en mindre spridning
inom respektive subgrupp. Exempelvis är
viktning av automation och dataanalys i
det övre spannet 7-9 för en övervägande
del av företag inom både subgrupp SME
och subgrupp stora företag.
För teknologierna Sensorer, Wireless,
Cloud computing och AM är spridningen
av viktning mer jämn inom båda
subgrupperna SME och stora.
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Inom teknologierna AI och AR/VR så finns
en tydlig skillnad och segmentering mellan
de SME och stora företag som intervjuats.
En stor del av SME anger vikt i det lägre
spannet 0-3, dvs det anses att
teknologierna har obefintlig till liten
inverkan på verksamhetens
konkurrenskraft inom 5 år. De stora
företagen har en mer jämn fördelning i de
olika spannen vad gäller vikt. Det är dock
ett fåtal som både har hög vikt och
aktivitet i de övre nivåerna inom
respektive teknologiområde.
En slutsats är att det är svårt att gör
generella grupperingar som täcker alla
industriföretag, särskilt inom teknologier
där det är tydlig polarisering och
segmentering.
En generell gruppering är värdefull för att
sätta strategier och utarbeta insatser på
övergripande nivå. En djupare analys
behöver göras för att titta på respektive
företags utvecklingsnivå och driv när man
vill genomföra stödjande insatser inom en
viss teknologi för ett visst företag. God
kännedom behövs.
Projektet har utvecklat en Matris som har
sin grund i TRL-Nivåer (Technical
Readiness Level). Matrisvärdet tas fram
genom att låta företagen bedöma på
skalor hur viktigt ett teknikområde är
samt vilken grad av aktivitet/insats som
man gör, d.v.s. intervjusvaren i
kartläggningen.
Detta ger en generell jämförelsegrund och
en möjlighet att matcha de olika
företagens behov av utvecklingssteg med
varandra och kunna planera för
stödinsatser, forskning eller liknande
aktiviteter där de regionala och nationella
stödsystemen kan göra skillnad.
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Rekommendation
En fortsatt kartläggning bör genomföras på en större population. Dels med ökad spridningen över
regionen, dels med en population som motsvarar industrilandskapet i regionen. Med det menas en
representativ fördelning mellan SME och stora företag samt fördelning över industribranscher så som
kemiindustri, livsmedelsindustri, verkstadsindustri och så vidare.
Det vore också gynnsamt att göra en djupare kvalitativ undersökning med en subpopulation för att
klargöra vad företagens bild av olika teknologiområden är, vad man anser framkant inom området
vara, i vilken utsträckning man anser en teknologi vara applicerbar på en viss bransch och så vidare.
I samband med detta kan det också vara intressant att undersöka vilken kunskapsnivå och
kompetensnivå företagen besitter inom olika teknologier. Dels för att klargöra samband mellan
aktivitet, vikt och kunskap/kompetens, dels förstå i vilken utsträckning kompetens efterfrågas inom
respektive teknologi, det vill säga vilka kunskapsbehov som finns.
Kartläggning rekommenderas att genomföras med jämna mellanrum för att få en bild av den
industriella utvecklingen i regionen. Dels för att få uppdaterade underlag, dels för att se om insatser
har effekt och i vilken omfattning den industriella utvecklingen fortskrider.

Industriell utveckling
Men industriell utveckling i detta sammanhang menas de aktiviteter och insatser som genomförs av
det offentliga systemet och intresseorganisationen för att bidra till och stödja industriell teknisk
utveckling. Det kan vara insatser och aktiviteter genomförda av Science Parks, Universitet,
organisationer så som MITC, IUC, Inkubatorer eller sammanslutningar med industriella medlemmar
som arbetar för och med industriell teknisk utveckling.
Vi kommer inte att beröra regelrätt utbildning på individnivå, kompetenshöjning och behov och
strategier relaterat till detta.
Kartläggningen visar att vissa teknologier tillämpas och används av en stor andel av företagen vilket
kan ses genom aggregerad hög aktivitetsnivå. Man kan anta att generell hög viktning betyder att
teknologins produktivitetsnytta, kundnytta och affärsnytta är känd och accepterad, det finns en bred
insikt i nytta och behov av teknologin.
Med hög grad av aktivitet kan man anta att det finns en generell mognad, kunskap och erfarenhet
inom teknologin. Dock kan man genom intervjuerna se viss spridning i vilken utsträckning teknologins
fulla potential har tillämpats, dels i vilken omfattning teknologin används inom respektive företag,
dels i vilken omfattning förtagen har implementerat de senaste landvinningarna inom
teknologiområdet. Se diskussion och exempel med automation i avsnittet om subjektivitet.
Vissa teknologier har en generell låg grad av aktivitet bland tillfrågade företag. Som tidigare
diskuterats kan man här se en större spridning. Vissa företag, typisk stora, har kommit långt och
indikerar relativt hög aktivitetsnivå och vikt, medan flertalet indikerar medel till låg aktivitet och vikt.
Man kan anta att kunskap och erfarenhet av teknologin är låg hos flertalet företag, och den låga
viktningen indikerar att man inte tydlig ser affärsnytta, kundnytta eller produktivitetshöjande
konkreta tillämpningsområden för teknologin.
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Utvecklingsinsatser
Baserat på ovanstående insikter rekommenderas att genomföra industriellt utvecklande insatser i tre
block med olika fokusområden. Detta för att möta företagen utifrån den aktivitets och mognadsnivå
de faktiskt är på.

Insatser kommer i vissa fall spänna över fler block och det finns glidande övergångar men det finns
ett värde i att ha ett ramverk för att maximera nytta och identifiera målgrupper för insatser i olika
teknologiområden.
En segmentering av företagen behöver också göras. Detta för att gruppera företag med liknande
förutsättningar och anpassa insatser utveckling för dessa inom olika teknologiområden. Det finns
t.ex. viss skillnad i automation inom processindustri jämfört med industri med diskret tillverkning.
Det kan också finnas stor skillnad vad gäller förutsättningar, kunskap och ambition inom ett
teknologiområde om man jämför t.ex. ett globalt stort företag med egen produkt och ett litet företag
med kontraktstillverkning. Båda kan arbeta med dataanalys men med helt olika utgångspunkter och
mål.
Segmenteringen kan göras genom kartläggning likt den som genomförts i och med detta projekt,
eller med annan metod. Det viktiga är att matcha insats och förstå vilket av de tre blocken som
passar företagets förutsättningar, ambition och behov. En generell bild kan ges av den Matrismetod
som utvecklats i projektet.
Omvärld och Inspiration – Aktivitet och insats inom detta block syftar till att Se och Förstå. Tesen är
att man behöver Se och Förstå vad en teknologi, eller ett teknologisteg, innebär innan det finns en
vilja att Agera. Frågor att besvara är; Vad innebär teknologin, vad är potentialen, vad är affärs och
kundnyttan, vad finns för lösningar som passar min verksamhet o.s.v.
Med denna typ av insatser skall bubblans storlek öka, d.v.s. den aggregerade vikten ökar, fler ser och
förstår nytta och tillämpning och anser teknologin som viktig för företagets framtid.
För att belysa vad innehåll i detta block skulle kunna vara ges här några exempel på aktivitet som
genomförts eller genomförs. Automation Region1 har återkommande öppna frukostseminarier och
det årliga Automation Summit för att åskådliggöra och diskutera automation och digitalisering ur
olika aspekter. Alfred Nobel Science Park har genom projekt Transmission anordnat
halvdagsseminarium för att inspirera och sprida kunskap om utveckling kring flexibel
robotautomation för korta serier till industriföretag.
För teknologier som i dagsläget ges låg vikt bör insatser för att Se och Förstå vara den huvudsakliga
breda strategin. Det är inte verkansfullt att satsa på t.ex. konsultcheckar inom AI implementering om
flertalet små företag anger mycket låg vikt och aktivitet inom området, man är ej redo att Agera.
Insatser av typen i detta block kan också göras inom teknologier som redan har hög aktivitet, och då
med syftet att påvisa vad nästa teknologisteg innebär. Att se och förstå konkreta resultat av den
1

https://www.automationregion.com/
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senaste utvecklingen inom teknologiområdet. Har man t.ex. automation i olika delar av
verksamheten så kan det finnas ett värde att knyta samman dem genom ett överordnat system, eller
applicera viss intelligent autonomi och styrning, ytterligare en nivå av automation.
Tillämpning - Aktivitet och insats inom detta block syftar till att Agera. Att med konkreta insatser ge
stöd för att tillämpa teknologi och utöka tillämpning, testa och öka erfarenhet ock kompetens.
Med denna typ av insats skall bubblan förflyttas uppåt, d.v.s. den aggregerade graden av aktivitet
ökar. Produktivitet, effektivitet, lönsamhet och hållbarhet ökar hos företaget och industrin som
helhet som effekt av tillämpad teknologi.
För att belysa vad innehåll i detta block skulle kunna vara ges även här några exempel på insatser.
Robotlyftet2 med automationscheckar för projektering, test och provning eller utbildning.
Labbmiljöer för test och kompetensbyggande som finns på exempelvis MITC3 och Örebro Universitet4
(Robotlab). Även vidareutbildning som Premium5 eller Smarter6 som erbjudas av högskolor och
Universitet faller under detta block.
Insatser inom detta block bör genomföras inom teknologiområden där det finns en viss grad av
aktivitet och där det finns en aggregerad vikt som är relativt hög, d.v.s. en bred åsikt att teknologin
ger nytta, man är redo att Agera för att tillämpa teknologin, eller för att utöka tillämpningen av
teknologin.
Spets – Aktiviteter inom detta block syftar till att flytta fram gränserna på vad som är tillämpbart i
industrin.
Insatser och projekt tar landvinningar inom forskning och utveckling och tar dessa till praktiska
tillämpningar. Från forskning, smal och företagsspecifik tillämpning till mer generiska och mogna
lösningar och metoder som är redo att anammas och tillämpas hos en större bredd av industriella
företag. Verksamheten bygger kunskap, kompetens, metodik och goda exempel som sedan kan
spridas.
För att belysa vad innehåll i detta block skulle kunna vara ges även här några exempel på insatser.
Projekt AI.MEE7 med mål att ta fram konkreta tekniska lösningar och plattformar inom AI och
autonoma system. Skapandet av AMEXCI8 för accelererad användning av additiv tillverkning.
De företag som har en hög grad av aktivitet, eller hög grad relativt omgivningen, och hög viktning är
lämpliga deltagare i denna typ av insatser. Det innebär att antalet företag som har förmåga att vara
del i denna typ av insatser är ganska lågt. Det kräver en viss mängd tillgängliga och allokerade
resurser, både ekonomiska och personal med lämplig kunskap och färdigheter.
Företag som är mottagliga och har nytta av spetsaktiviteter behöver identifieras, det är ett
resursslöseri att gå ut med insatser och aktivitet för spetsutveckling på bred front. Som nämnts
tidigare är kartläggningen som genomförts i detta projekt en av flera lämpliga metoder att identifiera
de företag som har förutsättningar och direkt nytta av insatserna.

2

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html
https://mitc.se/sv
4
http://platformaimee.se/?page_id=1147
5
https://www.mdh.se/samverkan/utbildning-och-samverkan/kompetensutveckling-med-premium
6
https://www.oru.se/samverkan/uppdragsutbildning/profilomraden/ai/
7
http://platformaimee.se/
8
https://amexci.com/
3
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Bilden nedan visar på en mycket förenklad relation och överblick hur respektive block eller steg
förhåller sig till aktivitetsnivå och vikt. Som nämnts tidigare behöver insats baseras på kartläggning
och segmentering. Skillnad mellan SME/små och stora företag får här representera den spridning
som finns respektive företag emellan.

Strategier
Baserat på ovanstående uppdelning och resonemang föreslås följande strategier för de olika
teknologiområdena.
Automation – Strategi för automation och de relaterade teknologierna sensorer, uppkopplade
enheter och trådlös kommunikation är gemensam då till stor del hänger ihop i industriella
applikationer. De hanteras därför i grupp.
Den dominerande insatsen här bör vara att arbeta med Tillämpning. Det vill säga genomföra
aktiviteter för att öka och bredda aktiviteten och tillämpningen av teknologier, konkret för att få ”ner
hjulen i backen”. Allt från robotisering, automatisering av information och affärsflöden till
hopkoppling med överordnade MES system.
Insatser relaterat till Omvärld och inspiration genomförs för att tydliggöra utveckling och
tillgänglighet av nyligen tillämpbar och mogen teknologi relaterat till automation, exempelvis
möjlighet at sammankoppla och styra robotsystem eller automationssystem, möjligheter med
flexibel automation o.s.v.
Spetsinsatser görs med utvalda segment, exempelvis användande av AI-verktyg för ökad grad av
automation och autonomi.
Dataanalys – Liknande strategi som för automation.
Cloud Computing/Datamoln – Den dominerande insatsen bör vara Omvärld och inspiration.
Aktiviteter för att öka förståelse om teknologi och applikation. Detta inbegriper också det relaterade
området Cybersäkerhet. Säkerhetsfrågan har dykt upp under intervjuerna relaterat till
molnlösningar, men Cybersäkerhet är ett viktigt ämne relaterat till uppkopplade enheter, digital
kommunikation och ihopkopplade system.
AI – Den dominerande insatsen bör vara Omvärld och inspiration. Kunskap och förståelse för
applikation av teknologin, affärsnytta och konkreta exempel på användande bör vara centrala inslag.
AI är en ”general purpose technology” och är i sin breda definition redan relaterad till automation,
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dataanalys och andra teknologiområden. Avancerade steg inom respektive teknologiområde kommer
sannolikt att innehålla AI element av någon form. Det ska nämnas att bilden av AI som blir tydlig i
undersökningen är den som troligen florerar mest i medier i dagsläget och det är AI-verktyg så som
maskininlärning och djupinlärning baserat på stora kurerade dataset. AI är, enligt en bred definition,
mer än så men att den bild av AI som är mest frekvent i media är dominerande kan i sig tyda på att
kunskapsnivån behöver ökas överlag.
Spetsinsatser är viktiga för att etablera goda exempel inom industriell applikation. Dessa kan göras
men den mindre grupp av företag som ger teknologin hög vikt och redan har en mognad i form av
aktivitetsnivå.
AR/VR – Även här bör den dominerande insatsen vara Omvärld och inspiration för ökad kunskap och
förståelse för applikation av teknologin. Affärs-, produktivitetsnytta och konkreta
applikationsexempel bör vara centrala inslag.
Vad gäller Spetsinsatser följer resonemanget det för AI ovan.
AM/3D-printing – För detta område bör alla tre typer av insatser vara i fokus men med olika syften.
Aktiviteter inom Omvärld och inspiration genomförs för att öka kunskap och påvisa potential i att
ställa om konstruktionsmetoder och processer för 3D-printing, detta för att påvisa potential då
detaljer konstrueras och designas för 3D-printing från början. Aktiviteter görs även för att belysa
möjligheter i ändrade affärsmodeller och processer. 3D-prining blir mer än en produktionsteknisk
metod.
Tillämpningsaktiviteter genomförs för att främja användande av teknologin, dels i stödprocesser men
framförallt som del av tillverkning av säljbar produkt, d.v.s. teknologin anammas i huvudprocesserna.
Spetsinsatser görs för att lyfta fram teknologins fulla potential då hela produktframtagningscykeln
ställs om, samt bygga kunskap och visa goda exempel framförallt inom metallprinting.

Industriell HUB
I andra regioner i Sverige finns industriella utvecklingscentra i olika form. I närområdet kring
Örebroregionen kan följande exempel listas på organisationer som främjar industriell utveckling;
MITC i Eskilstuna, IUC Stål och Verkstad i Karlstad, IUC Dalarna samt IDC i Skövde.
I region Örebro saknas en motsvarande uttalad och renodlad organisation med fokus att främja
industriell teknisk utveckling.
I skriften Innovationsstrategi Örebroregionen kan följande läsas9.
”Idag finns inte, i nationell jämförelse, något starkt samlande kluster för tillverkningsindustrierna i
Örebroregionen. Det finns inte heller ett starkt nätverk eller en plattform som samlar näringen på det
sätt som Forum för logistik fungerar för logistikbranschen. Att stärka kapaciteten och bättre utnyttja
befintliga finansieringsmöjligheter skulle därför med hög sannolikhet vara gynnsamt.”
Flera nationella initiativ så som Robotlyftet, Produktionslyftet och Digitaliseringslyftet, samt insatser
och finansiering t.ex. relaterat till satsningen Smart Industri kanaliseras ofta genom regionala eller
lokala industrifrämjande organisationer. Då en fokuserad industriell utvecklingsorganisation med
9

https://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/Regional%20utveckling/N%c3%a4ringslivsutveckling/Dokument/I
nnovationsstrategi%20%c3%96rebroregionen.pdf?epslanguage=sv
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starkt säte i regionen saknas så finns ingen naturlig regional hamn för initiativ likt de beskrivna ovan.
Regionens industriföretag går troligtvis miste om stöd och insatser med nationell och/eller regional
finansiering som annars kunnat vara till nytta för industriell utveckling.
Som tidigare nämnts har en öppen fråga ställts kring nytta och värde av en industriell HUB, en
organisation eller sammanslutning av företag som verkar för industriell teknisk utveckling och stöd.
Svaren har varierat men några återkommande teman följer här: Önskan att delta i nätverk eller
kluster för att lära av andra företag inom olika teman som automation, montering, etc. Hjälp att
navigera i systemet av stöd för att veta vad som finns att tillgå samt för att kunna rigga eller delta i
olika finansierade projekt och initiativ. Lära och få information och kunskap om olika teknologier och
teknikutveckling. Kompetensförsörjning.
Ovanstående är av anekdotisk karaktär men indikerar att det finns behov av stöd i olika frågor och
tekniks utveckling.

Principer
I arbetet har intervjuer och samtal genomförts med organisationer som arbetar för industriell
utveckling. Utifrån detta har följande principer framkommit för att framgångsrikt arbeta med att
stötta och främja industriell teknisk utveckling.

Alltid industrinytta – är en grundförutsättning. Blir agendan och motivet för verksamheten en annan
än industrinytta faller allt. Med industrinytta menas verksamhet, aktivitet och insatser som direkt
eller indirekt bidrar till att regionens industriföretag tar steg mot förbättrad produktivitet, effektivitet
och ökad kundnytta i form av kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. En lönsam välmående
industri i kontinuerlig rörelse och utveckling.
Styrd av industrin – Industrin är verksamhetens kund och kunden behöver ha en styrande position
med majoritet av mandaten. Är inte detta på plats och andra agendor än industrins bästa blir
styrande så urholkas förtroende och därmed förmåga att agera för industrinytta. För att alltid
säkerställa industrinytta så behöver regionens industri ha det avgörande ordet om verksamhetens
innehåll och inriktning.
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Analys och förståelse, behov och potential – Verksamhetens aktiviteter och insatser utgår från de
direkta behov som industriella företag presenterar, dessutom behöver verksamheten baseras på den
potential som finns men som ej alltid identifieras av företaget för att accelerera utveckling och
industrinytta. Behov och potential tas fram genom fakta, analys och god förståelse av den industriella
verkligheten och pågående utveckling.
Långsiktighet – Och uthållighet, är en förutsättning för att få effekt då utveckling och omställning tar
tid. Grunden i verksamheten behöver vara långsiktig och kan ej vara knuten till
projektfinansieringsperioder. Att bygga förtroende kräver tid och långsiktighet.
Kvalitet och restriktiv hållning – Hellre en fokuserad, relevant och långsiktig verksamhet med innehåll
enligt kundens behov och potential än mängd och bredd baserad på de senaste modeorden.
Samarbeta och samverka – Med de organisationer som är bäst lämpade inom ett visst område eller
insats, från ett lokalt till ett nationellt sammanhang. Vara IUC partner för att lära och dela med
liknande organisationer.
Heller avstå än att framhäva – Den egna verksamheten. Det finns inget egenvärde att göra insats,
aktivitet eller projekt i egen regi om någon annan organisation gör det bättre. Samarbete och att
tillgängliggöra för regional industri ger effektivt nyttjande av medel.
Främjar hela regionen – för bred utveckling och för att ta tillvara den potential alla industriföretag
bidrar med i ett gemensamt sammanhang.
Basfinansierad – verksamhet för att långsiktigt arbeta för industrinytta. De är en förutsättning för att
möta företagen där de är och vid den tidpunkt som passar, en förutsättning för att åstadkomma
kontinuitet och ha trovärdighet.

Verksamhet
Kunden till en industriell utvecklingsHUB är utvecklande och tillverkande industri i region Örebro. Det
är kunden, industrin, som ger HUBen dess existensberättigande och all verksamhet skall direkt eller
indirekt ge industrinytta enligt tidigare resonemang och principer. Detta görs genom dels
basverksamhet, dels projektbaserad verksamhet.
Basverksamheten skall alltid finnas och vara grundfinansierad. Förutom nödvändig minimal
stabsverksamhet finns fyra element i basverksamheten.
Elementet Omvärld och
Inspiration - Aktivitet och
insatser för enligt tidigare
beskrivning och strategi inom
olika teknologiområden.
Aktivitet skall ej begränsas till
de teknologier som omfattas
av kartläggningen, andra
relevanta ämnen för kunden,
industrin, skall inkluderas.
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Elementet Tillämpning - Aktivitet och insatser enligt tidigare beskrivning och strategi inom olika
teknologiområden. Aktivitet skall ej begränsas till de teknologier som omfattas av kartläggningen,
andra relevanta ämnen för kunden, industrin, skall inkluderas.
Det handlar om att få ner hjulen i backen, åstadkomma rörelse framåt, att med konkreta insatser ge
stöd för att tillämpa teknologi och utöka tillämpning, utöka erfarenhet ock kompetens.
En viktig del inom ovanstående element är att få nationella initiativ, exempelvis men ej uteslutande
RobotLyftet och Produktionslyftet, till nytta för industrin i regionen för att till fullo utnyttja dessa
möjligheter.
Det kommer inte ges några ingående förslag på aktiviteter och områden i denna rapport eftersom
det är kunden, d.v.s. industrin, som styr detta genom efterfrågan, behov och potential. Kunden styr
vad och hur, vilka områden det skall göras aktivitet och insatser inom och hur de bäst ger
industrinytta. Baserat på intervjusvar finns vissa generella uppslag baserat på behov, exempelvis
behov av forum för att lära av varandra och dela erfarenhet och kunskap, hjälp att navigera i det
tillgängliga stödsystemet, kunskap och insikt i teknologier och möjliga tekniska lösningar eller miljöer
för test och utveckling.
Ovanstående element, Omvärld och Inspiration samt Tillämpning, kan med fördel växlas upp med
projektverksamhet. Projektverksamhet i denna kontext är projekt eller deltagande i projekt med
finansiering från regionala, nationella och europeiska program. Typisk genom utlysningar från
Tillväxtverket eller Vinnova baserat på nationella medel eller medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden. Projektverksamhet kan finansiera olika insatser direkt riktat till företag, t.ex. stöd
och rådgivning inom ett teknologiområde.
Vid projektverksamhet så är utgångspunkten alltid industribehovet som sedan matchas mot
utlysningar och finansiering.
Elementet kundkännedom - För att driva relevant verksamhet som ger nytta till kunden behöver
löpande arbete utföras för att förstå industrins behov och potential, att vårda relationen med
enskilda företag och förstå deras utmaningar. Förutom att ha en dialog med företagen och
industriella intressenätverk och organisationer, är kartläggningar likt den som presenteras i denna
rapport lämpliga att genomföra för att ha en förståelse av industrilandskapet, utveckling, behov och
potential baserad på fakta.
Elementet Sammanhåll och kanalisera - Aktörer och erbjudanden i det offentliga systemet är
omfattande utifrån ett mellansvenskt och nationellt perspektiv. En viktig del i verksamheten är att
vara sammanhållande och ha kännedom om olika aktiviteter från olika aktörer så att de landar hos
företag där de gör bäst nytta. Likaså är en viktig del i verksamheten att kanalisera företag till insatser
som finns tillgängliga från olika aktörer utifrån de behov företagen presenterar.
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Det skall via den industriella HUBen vara naturligt för offentliga aktörer att nå ut till ”rätt” företag.
Det ska vara lika naturligt för industriella företag att via den industriella HUBen nå lämplig aktör som
redan erbjuder det företaget har behov av.

Den industriella uvecklingsHUBen skall ej fokusera på Spets. Med det menas att inte bedriva
forskning eller forskningsnära aktivitet. När praktiska tillämpbara resultat med generiska och mogna
lösningar tagits fram kan den industriella utvecklingsHUBen med fördel verka för spridning och
tillämpning hos en större bredd av industriella företag.
En HUB skall ej heller arbeta med innovation i bemärkelsen specifikt stöd till företag för en ny idé i
form av en produkt, affärsidé, tjänst, eller liknande. Insatser för diplomerande utbildning på
individnivå är inte fokus för en industriell HUB. Det finns andra instanser inom det offentliga
systemet som är bra lämpade och redan arbetar med forskning, innovation och utbildning.
Det finns ett stort värde i att vara partner i det nationella IUC10 nätverket. Dels för att utnyttja
varandras erfarenheter och kompetenser, ta del av och dela verktyg och metoder med andra
organisationer med liknande verksamhet. Dels för att enkelt ta del av nationella satsningar så som
Produktionslyftet och Produktion2030.

RoadMap
För att etablera en industriell utvecklingsHUB enligt ovanstående principer och
verksamhetsinriktning föreslås ett arbete i tre faser.
Första fasen är att rigga organisation, legala aspekter, finansiering, styrning samt organisatoriskt
sammanhang. Innan det startar behöver förtagens engagemang säkras fullt ut, finns det ingen kund
som ser nytta och behov med en organisation och dess aktiviteter så har den inte något
existensberättigande. Då industriellt näringsliv skall ha majoriteten av mandaten i att styra vilken
verksamhet HUBen bedriver så behöver ett industriellt engagemang säkras även i detta avseende.
Den basfinansiering som är en förutsättning för kontinuitet och trovärdighet behöver även den
säkras. Till detta behöver juridiska aspekter och typ av organisationsform utredas och fastställas. Det
organisatoriska sammanhanget behöver sättas för att tydligt avgränsa och synkronisera
10

https://iuc.se/om-iuc-sverige/
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verksamheten med aktivitet som genomföras av andra offentliga instanser eller industrifrämjande
organisationer. Slutligen behöver ramar för en basorganisation med ledning och personella resurser
med tillhörande driftsbudget sättas. En rekommendation är att finna en lösning där stabsresurser kan
delas med annan organisation för att minimera kostnadsbas. Ovanstående fas bedrivs som
projektfinansierad verksamhet.
Fas två inleds då ovanstående är klargjort och en juridisk person skapats. Det innebär initial drift av
basverksamhet. Vissa industrifrämjande aktiviteter som i dagsläget bedrivs i projektform, t.ex.
aktivitet inom projekt Transmission, kan med fördel lyftas in och över tid bli del basverksamheten för
att korta startsträcka och säkra kontinuitet. Initialt i fasen är fokus att bedriva ett mindre antal
aktiviteter och utöka kundkännedom. Att i större omfattning identifiera behov och potential hos
industri i regionen generellt och hos enskilda företag, och bygga förtroende och relation till industrin.
Detta förtroende byggs genom ett mindre antal relevanta aktiviteter tillgängliga över tid. Att bygga
det förtroendekapital som krävs för att uppnå full potential vad gäller utveckling och industrinytta
kommer att ta tid, och det behöver tillåtas ta tid.
I fas tre växlas finansiering och verksamhet aktivt upp med för industrin relevanta projekt i större
omfattning. När i tid detta kan ske är svårt att förutsäga. En förutsättning är att form och drift av
basverksamheten har etablerats till en grad att den inte rubbas och uppslukas av
projektverksamheten.
Nedan visas faserna utlagda på en tidslinje (specifik tidsåtgång är ej definierad och tidpunkter
förutsätter att riggning startas i början av Q4)

Som del i den initiala driftsfasen föreslås att fortsätta den industrikartläggning som testats i och med
detta projekt. Detta för att bygga ytterligare och bredare kunskap om den nuvarande industriella
aktiviteten. Initialt behöver den finansieras som ett projekt, för att på sikt bli en del i löpande
verksamhet då kunskapsgrunden är lagd.

TACK
Ett stort tack vill riktas till deltagande företag som ärligt delade med sig av sin syn på industriell
aktivitet och vikt av olika teknologier relaterat till industri 4.0.
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Appendix 1
Intervjuformulär:
Projekt MIND - Frågeformulär Industri 4.0
Företag:
Närvarande:

Datum:
Omsättn

Bransch
Lokalt

Marknad i % av omsättning (ca)
Regionalt Nationellt EU
Övrigt

Anställda:
HK/Filial

Produkter i %
Egna
Underlev

Delning/Publicering: Kan gå ut med namn som referens, ej dela specifik data publikt
Fråga 1 Data analys (Data analytics)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 2 Trådlösa anslutningar (Wireless)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 3 Datamoln (Cloud computing)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 4 Sensorer (Sensors) / Sakernas Internet (Internet of things)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar
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Fråga 5 Automation (Automation)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 6 Konstgjord intelligens (Artificiell intelligens, AI)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 7 Förstärkt verklighet (Augmented Virtual Reality)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Fråga 8 3D-utskrift (3D printing)
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat Projekt
utreda
igång

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar
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Övrigt 1
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat
utreda

Projekt
igång

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Projekt
igång

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Projekt
igång

Under in- Inplemenförande terat

I drift

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Övrigt 2
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat
utreda

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Övrigt 3
Aktivitet

Inte gjort Börjat att Undernågot
tänka
sökt

Påbörjat
utreda

Hur viktigt bedömer du detta är för ditt företag, 0-9?
Kommentar

Övrig kommentar
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Appendix 2
Referensram aktivitetsteg:
Inte gjort
något

Inte nåt

Börjat att
tänka

Undersökt

Påbörjat
utreda

TRL1

TRL1
TRL2

Projekt
igång

Under införande

Inplementerat

I drift

Google sökning
TRL3
Diskuterar adhoch
TRL4
Ideer formuleras
TRL5
Ideer finns formulerade
TRL6
Problemformulering
TRL7
Uppdrag givet- uttlat/outtalat
TRL8
Resurs utsedd - Uttalat/outtalat
TRL9
Fokuserad informationssökning
Seminarier
Undersöker leverantörer/omvärld etc.
Strategiskt, sanktionerat av ledning
Bygger case
Bygger kunskap
Nåt fysiskt igång
Test pågår i lab eller i prod
Pilot
Lyckosamma resultat
Fungerar över tid
Pilot permanent
Etablerad teknik
Etablerad metod
Sprider brett
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Appendix 3
Beskrivning av teknologiområden:

INDUSTRI 4.0
Industri 4.0 eller fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad teknologier
och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. Konceptet
har koppling till Internet of Things.
Nedanstående definitioner av de 8 ämnesområdena som intervjuerna skall omfatta är i hög
grad hämtade från Wikipedia.
Data analys (Data analytics)
Är en process för att undersöka, omvandla och modellera data med målet att upptäcka
användbar information, ge slutsatser och stödja beslutsfattandet. I dagens affärsvärld spelar
dataanalys en roll i att fatta beslut mer vetenskapliga och hjälpa företag att fungera mer
effektivt.
Trådlösa anslutningar (Wireless)
I smarta fabriker möjliggör trådlös anslutning mobilitet för anslutna enheter, smidighet i drift
och en ständigt ökande enhetstäthet. Teknik kopplar trådlöst samman utrustning och processer
i realtid, vilket gör att arbetsflöden kan integreras
Datamoln (Cloud computing)
Ger tillgänglighet på begäran till datorsystemresurser, särskilt datalagring och datorkraft, utan
direkt aktiv hantering av användaren. Termen används i allmänhet för att beskriva datacenter
som är tillgängliga för många användare via Internet.
Cloud computing bygger på att dela resurser för att uppnå samstämmighet och
stordriftsfördelar.
Sensorer (Sensors) / Sakernas Internet (Internet of things)
En sensor är en enhet vars uppgift är att upptäcka händelser eller förändringar i sin miljö och
skicka informationen till annan elektronik, ofta en dator.
Sakernas internet är anläggningar, föremål och system med inbyggd elektronik och
internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.
Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket
underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem och kan resultera i
högre effektivitet, exakthet och ekonomiska fördelar.
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Automation (Automation)
Innebär att en maskin eller en teknik utför ett arbete på egen hand, övervakas av ett styrsystem
och inte behöver någon människa att övervaka systemet.
Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av
komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi,
simulering etc.
Konstgjord intelligens (Artificiell intelligens, AI)
Är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga
intelligens, såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk,
lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Förstärkt verklighet (Augmented Virtual Reality)
Används för att förbättra naturliga miljöer eller situationer och förstärkta upplevelser genom
en interaktiv upplevelse av en verklig miljö där de objekt som finns i den verkliga världen
förstärks av datorgenererad information. Den virtuella fabriken ger företaget förmågan att
fatta rätt beslut genom optimering av komplex data och utveckling av smarta
produktionsstrategier.

3D-utskrift (3D printing)
Bygger ett tredimensionellt objekt från en datorstödd design (CAD) modell, vanligtvis genom
att successivt lägga till materialskikt per materialskikt, vilket är anledningen till att det också
kallas ”additive manufacturing”, till skillnad från konventionell bearbetning, gjutning och
smides processer, där material tas bort från en lägespunkt (subtractive tillverkning) eller hälls
i en form och formas.

Smart fabrik












Trådlös anslutning av maskiner och processer i hela värdekedjan
I värdekedjan kan även kunder och leverantörer integreras
Data insamlas genom sensorer
Data i mängd samlas i moln
Data analyseras för att hitta förbättringar
Produktionslinjer automatiseras och styrs och bevakas av datorer med artificiell intelligens
3D printing är ett exempel där utgångspunkten är en CAD-modell
Den artificiella intelligensen utnyttjas även som beslutsstöd
System för att fånga indikationer på problem, även kommande, initierar underhåll och
förbättringsåtgärder
För att förtydliga skeenden förstärks dessa med datorgenererad information
I värdekedjan ingår även affärssystem
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