
SMART INDUSTRI

Kartläggning av stödsystemet för
tillverkande företag i Sverige



SAMMANFATTNING HELA

Bakgrund och genomförande
På uppdrag av Tillväxtverket har Ramboll
Management Consulting genomfört en
kartläggning av stödsystemet för
tillverkande företag i Sverige. Uppdraget är
en del av regeringens strategi för Smart
industri.

Uppdragets genomförande har byggt på
workshops med industriell expertis och
intervjuer med ett trettiotal aktörer inom
stödsystemet. En viktig utgångspunkt har
varit att entreprenörer eller företag som har
produktidéer ska kunna matchas mot
befintlig tillverkningskapacitet över hela
landet – i syfte att behålla och utveckla mer
tillverkning i Sverige.

Rambolls kartläggning har utgått från sex
”situationer” som företag kan komma att
ställas inför, ofta upprepade gånger, i resan
från produktidé till faktisk tillverkning.

De sex situationerna handlar om att företag
som vill starta eller bredda tillverkning i
Sverige ska kunna:

1) Validera en lämplig produktionsteknik
2) Tillverka en prototyp
3) Få feedback från marknaden
4) Analysera produktionskostnader
5) Bygga upp egen tillverkningskapacitet
6) Hitta finansiering för uppskalning av en
prototyp eller mindre serie.

SAMMANFATTNING
Slutsatser
Genomförda intervjuer pekar på ett relativt
svagt stöd för uppdragets övergripande
hypotes – att det finns en brist på stöd för
företag som vill tillverka produkter i Sverige.
Snarare tycks det finnas relativt gott om
stödfunktioner och initiativ kopplat till
samtliga sex situationer.

Det pågår en stor mängd offentligt
finansierade insatser hos ett flertal aktörer
riktade mot företag som vill tillverka
produkter. Regeringens strategi för Smart
industri bedöms vara en viktig grund för
detta. Utöver detta finns privata
mäklartjänster i form av exempelvis mässor
för att identifiera samarbetspartners.

Däremot är informationen bristfällig om var
detta stöd finns. Det finns ingen naturlig
organisation att vända sig till för respektive
situation eller för att få kunskap om man
vänt sig till rätt aktör . Ett skäl till detta är
att det saknas nationell samordning i frågan
som kopplar ihop företag med relevant stöd,
oavsett var i landet dessa finns. Företag blir
i stor mån beroende av lokala nätverk och
stödformer.

Särskilt stora utmaningar för tillverkningen i
Sverige ligger enligt Ramboll i att kunna
validera lämplig produktionsteknik
(Situation 1), att få stöd i att analysera
produktionskostnader (Situation 4) och att
kunna hitta finansiering för uppskalning
(Situation 6).

Rekommendationer
Mot bakgrund av uppdragets slutsatser
presenterar Ramboll tre huvudsakliga
rekommendationer för det fortsatta arbetet
med tillverkning i Sverige.

1. Tydliggör roller och ansvar

ð Ge Tillväxtverket i uppdrag att utgöra
samordningsfunktion för Smart industri
genom ett stående instruktionsbundet
uppdrag.

ð Tydliggör Vinnovas uppdrag som
nationell samordnande part för Testbädd
Sverige.

ð Ge regionerna ett stående uppdrag
genom villkorsbesluten att bidra till att
stärka tillverkningsmöjligheter istället
för enbart genom projekt.

2. Inför en särskild del på verksamt.se för
tillverkande företag

ð Inför en matchningsfunktion på
verksamt.se och koppla till de regionala
sidorna på verksamt. En viktig del i
detta bör vara att synliggöra
nyckelaktörer med lokala nätverk och
systemkännedom.

3. Verka för spridning och uppskalning av
regionala lösningar

ð Konceptualisera, sprid och skala upp
framgångsrika regionala lösningar till
hela landet, exempelvis kopplat till
produktionsexpertis, finansiering och
kompetensförsörjning.
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INTRODUKTION



5

Tillverkningsrelaterade idéer möter ofta marknadshinder och
utmaningar i form av att det behövs ett flertal kompletterande
kompetenser för att nå fram till en säljbar produkt. Det gäller
exempelvis kompetens inom materialspecifikation, verktygsutformning
och produktionsteknik. När en ny produkt ska lanseras på marknaden
behövs upprepade tester och experiment. Denna process är mer
kostsam och tar längre tid för tillverkande företag än för många
tjänstebaserade idéer.

Tillväxtanalys
Inkubatorer – ett sätt att skapa tillväxt, Rapport 2018:04, Tillväxtanalys 2018
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SMART INDUSTRI OCH
TILLVÄXTVERKETS UPPDRAG

§ Regeringen lanserade under 2016 en strategi för Smart industri

med syfte att stärka industriföretagens omställningsförmåga

och konkurrenskraft.

§ Som ett led i strategins genomförande har regeringen gett

Tillväxtverket i uppdrag att stärka förutsättningarna för företag

att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige.

§ En viktig utgångspunkt för uppdraget är att entreprenörer eller

företag som har produktidéer eller prototyper ska kunna

matchas mot befintlig tillverkningskapacitet över hela landet.

§ Som en del av Tillväxtverkets uppdrag har Ramboll genomfört

en kartläggning av stödsystemet för tillverkande företag i

Sverige.

Kartläggning av svenska tillverkningsmöjligheter
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§ Syftet med uppdraget är att kartlägga stödsystemet för

tillverkande företag i Sverige, på regional och nationell nivå. En

viktig del i detta är att lyfta befintliga initiativ för att matcha

företagens tillverkningsbehov med befintlig tillverkningskapacitet.

§ Målet är att kartläggningens goda exempel ska kunna skalas upp

och användas mer systematiskt för att förbättra matchningen

inom industriell tillverkning i Sverige.

§ Kartläggningens ansats bygger på en hypotetisk

tillverkningsprocess som företagare i olika branscher och skeden

kan ställas inför under resan från produktidé till prototyp till

fullskalig tillverkning.

§ I genomförandet har Ramboll tagit stöd av tillverkningsexpertis i

egenskap av underkonsulter från Chalmers Tekniska Högskola,

RISE Acreo och näringslivet.

RAMBOLLS UPPDRAG

Syfte, övergripande ansats och mål med
kartläggningen



GENOMFÖRANDE



INTERVJUER OCH WORKSHOPS EN GRUNDBULT I GENOMFÖRANDET

Två workshops med Tillväxtverket, Ramboll
och industriexpertis från Chalmers, RISE och

näringslivet

Intervjustudie med 30 respondenter från
bland annat departement, regioner,

myndigheter, forskningsinstitut, lärosäten,
inkubatorer och science parks

Tolkningsseminarium
med Näringsdepartementet,
Tillväxtverket, Vinnova och

Ramboll

Dokumentstudier, trendanalys och
kartläggning av stödsystem

Löpande intern analys av insamlat underlag

Slutrapportering
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TVÅ WORKSHOPS UTMYNNADE I SEX
”SITUATIONER”

§ Ramboll har genomfört två workshops med industriell expertis

från Tillväxtverket, RISE, Chalmers och näringslivet.

§ Det huvudsakliga resultatet från workshoparbetet har dels varit

insikten att industrialiseringsprocessen, likt alla

innovationsprocesser, sällan eller aldrig är linjär, utan snarare

oregelbunden och repetitiv.

§ Istället för att försöka beskriva en kronologisk

industrialiseringsprocess har vi därför identifierat sex situationer

som företag vanligtvis kan komma att ställas inför i ambitionen

att starta eller bredda tillverkning.

§ De utmaningar, möjligheter och stöd som finns kopplat till dessa

sex situationer utgör utgångspunkt för studiens genomförande

Tillverkningsprocessen innebär återkommande
situationer för företagen
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INTERVJUER HAR GJORTS FÖR ATT
VERIFIERA SITUATIONERNA…

§ Ramboll har genomfört 30 semi-strukturerade intervjuer som syftar

till att verifiera och exemplifiera de sex situationerna.

§ Urvalet av intervjupersoner har gjorts av Ramboll i nära samarbete

med Tillväxtverket och uppdragets påkopplade experter från RISE,

Chalmers och näringslivet.

§ Intervjuer har gjorts med bland annat Näringsdepartementet,

Tillväxtverket, RISE, IUC, Business Sweden, inkubatorer och

science parks, ALMI, lärosäten, regioner, kommuner och näringsliv.

Hos vissa aktörer har flera personer intervjuats för att täcka in olika

delar av organisationen, exempelvis inom RISE och IUC.

§ Ovanstående respondenter har tillsammans en stor praktisk

erfarenhet av att på olika sätt stötta företag i deras

innovationsarbete.

30 intervjuer med en bredd av aktörer

*Fullständig intervjulista följer som bilaga
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… OCH ETT TOLKNINGSSEMINARIUM
FÖR ATT VERIFIERA PRELIMINÄRA
RESULTAT

§ För att verifiera studiens preliminära resultat har ett

tolkningsseminarium genomförts, med deltagare från

Tillväxtverket, Vinnova, Näringsdepartementet och Ramboll.

§ Tolkningsseminariet har fungerat som opponering på studiens

prelimära resultat och gett möjlighet för viss komplettering innan

slutrapportering.

§ Tolkningsseminariet har även utgjort en möjlighet för berörda

aktörer att diskutera vägen framåt utifrån studiens preliminära

resultat, slutsatser och rekommendationer.

Diskussion om preliminära resultat och vägen
framåt
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DOKUMENTSTUDIER KOMPLETTERAR
WORKSHOPS OCH INTERVJUER

§ Ramboll har gått igenom policydokument, handlingsplaner och

programdokumentation, exempelvis:

- strategier från regeringen, såsom Smart industri,

- regionala utvecklingsstrategier och andra regionala

strategier,

- programdokumentation från myndigheter som Vinnova och

Tillväxtverket.

§ För att hitta relevanta fallstudier har vi exempelvis använt oss av

Tillväxtverkets projektbank, tillsammans med rekommendationer

från genomförda intervjuer och workshops.

§ Vi har även gjort en genomgång av relevanta rapporter på

området, exempelvis från Industrirådet, Tillväxtanalys och

Business Sweden.

Genomgång av relevanta underlag för ökad
förståelse och för att hitta goda exempel



OMVÄRLDSTRENDER
- TRENDER SOM PÅVERKAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT TILLVERKA VAROR I SVERIGE
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TRENDSTUDIE

§ Tillsammans med påkopplade forskare har Ramboll identifierat en

rad analys- och visionsdokument som sammanfattar centrala

omvärldstrender som förväntas påverka tillverkningsindustrin på

sikt. Viktiga organisationer för källor har varit

- World Economic Forum, The future of manufacturing

- Teknikföretagen

- Programdokumentation Produktion2030

- Tillväxtverket

- Tillväxtanalys

- Industrirådet

- Akademiska publikationer

§ Den styrande analysfrågan för kunskapsöversikten har varit ”Vilka

centrala omvärldstrender kan komma att påverka

förutsättningarna för en entreprenör eller företag att börja

tillverka produkter i Sverige framöver och på vilket sätt?”.

Genomgång av befintligt kunskapsunderlag för
att identifiera omvärldstrender som har förmåga
att påverka identifierade situationer



TILLVERKANDE INDUSTRI I SVERIGE ÄR INNOVATIV MEN MÖTER EN ALLT
STÖRRE INTERNATIONELL KONKURRENS

65 procent av industriföretagen har sålt
nya eller väsentligt förbättrade
produkter de senaste tre åren

Hela 78 procent av industriföretagen
(10 och 249 anställda) tror att deras
omsättning kommer att öka inom tre år

Drygt 60 procent av företagen som
anser att konkurrensen från utländska
företag har ökat.

Enbart 12 procent av företagen anser
att de inte har någon konkurrens från
utländska företag.
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Varor Tjänster

Industri Övriga företag

Andel företag i Sverige år 2017 som har utvecklat och sålt
nya eller väsentligt förbättrade produkter under de senaste
tre åren, fördelat på varor och tjänster

Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet



SNABBVÄXANDE INDUSTRIFÖRETAG FINNS I HELA LANDET OCH FRÄMST I
MINDRE REGIONER

Sett till de 100 snabbast växande
industriföretagen i Sverige mellan 2010-
2016, hade de två mindre FA-
regionerna relativt fler snabbväxande
industriföretag än de större regionerna i
proportion till befolkningen

Det finns en betydande
tillverkningsindustri på mindre orter i
Sverige och nya snabbväxande företag
dyker ständigt upp.

Goda förutsättningar att starta och driva
tillverkande företag finns därmed inte
uteslutande i storstadsregionerna utan i
hela landet.

De 100 snabbast växande industriföretagen i Sverige som
andel av befolkning 2010-2016

Källa: Industrins ekonomiska råd, 2018. Industri under omvandlingstryck.
Regional närvaro, klimatutmaningar och globaliseringskritik.



DET FINNS FLERA HINDER SOM PÅVERKAR INDUSTRIFÖRETAGENS
FÖRMÅGA ATT VÄXA, VARAV KOMPETENSFÖRSÖRJNING ÄR DET STÖRSTA

Andel industriföretag som upplever att
tillgång till lämplig arbetskraft är ett
stort tillväxthinder har mer än
fördubblats mellan 2014 och 2017, från
22 procent till 52 procent

Internationellt inriktade industriföretag
upplever i högre grad än andra
industriföretag att kompetens-
försörjningen är ett stort hinder

Att arbetskraft placeras så högt som
hinder kan bero på att kostnaden för
personal är en stor del av
förädlingskostnaden även för
industriföretag

Andel företag 2017 som ser stort hinder i olika faktorer för
företagets tillväxt

Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet
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FYRA OMVÄRLDSTRENDER MED SÄRSKILT STOR PÅVERKAN PÅ
FRAMTIDENS TILLVERKNINGSINDUSTRI HAR IDENTIFIERATS

Mega-
trender

03. Disruptiva
produktionsteknologier
Nya teknologier som AI, sakernas
internet, additiv tillverkning,
stordataanalys, etc. spås kombinerat
påverka hela värdekedjan från design
till efterförsäljning.

04. Tjänstefiering
Produktägare står inför ett behov att
utveckla sina erbjudanden genom
tjänster, bland annat för att möta
konkurrens från låglöneländer.

02. Resurseffektiv
produktion
Företag kommer i större utsträckning
behöva effektivisera resursanvändning samt
öka nyttjandegraden av insatsvaror för olika
syften.

01. Slowbalisation
Företag väljer sedan finanskrisen 2008 i större
utsträckning lokala och inhemska
underleverantörer istället för att söka sig
utomlands.



01. GLOBALA VÄRDEKEDJOR OCH ”SLOWBALISATION”

Under de senaste decennierna har
specialiseringen av produktionen utvecklats
mot ökad fragmentering i så kallade globala
värdekedjor

Sedan 2008 har importen av insats-
produkter fallit. Företag koncentrerar
istället sina värdekedjor till mer närliggande
regioner. Detta föranledde att tidningen The
Economist den 26 januari 2019 myntade
uttrycket “Slowbalisation”.

Trenden att företag i större utsträckning
väljer lokala och inhemska
underleverantörer kan förklaras av att
kostnaderna för importen av insatsvaror
ökat. Det kan även ses som ett resultat av
ett behov att snabbt kunna anpassa sig till
förändrade kundbehov och uppvisa ett
förbättrat miljö- och hållbarhetsarbete.

Andel importerat förädlingsvärde i Sveriges
tillverkningsindustri

Källa: Teknikföretagen, 2019. Sveriges exportsektor växer.



02. HÅLLBAR OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION

Ett ökat policytryck på företagen från nationell-
och EU-nivå om ökad hänsyn till resurseffektivitet
(ex. Ett resurseffektivt Europa).

Företag kommer i större utsträckning behöva
garantera spårbarhet i resursanvändning samt öka
nyttjandegraden av insatsvaror (IVA, 2016)

Fyra centrala påverkanstrender avseende
resurseffektivitet (i) Cirkulära tillgångar, såsom
förnybar energi eller återvinningsbara insatsvaror
ersätter material som bara klarar en livscykel, (ii)
Återanvändning av resurser ur kasserade
produkter ökar, (iii) Förlängning av livscykeln hos
produkter genom reparation och återförsäljning
via ex. digitala plattformar, (iv) Produkten säljs
som en tjänst samtidigt som företaget behåller
äganderätten (Accenture, 2014).

Trend mot att kunder kan tänka sig betala extra
för en spårbarhet som garanterar att produkter är
hållbart producerade (Conference Board, 2019)

Källa: Naturvårdsverket, 2019. EU:s handlingsplan för
cirkulär ekonomi



03. DISRUPTIVA PRODUKTIONSTEKNOLOGIER – INDUSTRI 4.0

Nio centrala teknologier präglar Industri 4.0  -
(1) Autonoma robotar, (2) Simulering, (3)
Integration av system, (4) Sakernas internet,
(5) Cybersäkerhet, (6) Datalagring och
hantering av data i molnet, (7) Additiv
tillverkning, (8) AR, (9) Stordataanalys.

Listade teknologier spås bidra till ökad
produktivitet i storleksordningen 15-25
procent och i grunden förändra
kompetensprofilen för en modern
industriarbetare.

Kombinerat spås teknologierna påverka hela
värdekedjan från design till efterförsäljning.
Tillverkningsprocessen kommer att bli mer
flexibel och tillåta (lönsam) produktion av
mindre och kundanpassade serier, behovet av
fysiska prototyper kommer att minska,
möjligheterna att följa upp, räkna på och
optimera tillverkningsprocessen på förhand
eller i realtid kommer att öka.

Källa: BCG, 2019. Nine Technologies Transforming
Industrial Production.



04. TJÄNSTEFIERING OCH OUTSOURCING AV TJÄNSTER

Många av de tjänster som tidigare utfördes
av industriföretagen outsourcas idag i hög
takt till externa tjänsteleverantörer.

Samtidigt använder, producerar och säljer
industriföretagen själva alltmer tjänster. I
Sverige är tjänstefieringen påtaglig och har
ökat signifikant över tid.

Tack vare digitaliseringen kan leverantörer
utveckla tjänsteinnehåll kopplat till
industriella produkter. Både exporten av
företagstjänster har ökat, trots att
tjänstesektorn i tilltagande grad blivit utsatt
för internationell konkurrens

Produktägare står sammantaget inför ett
nödvändigt behov att utveckla sina
erbjudanden genom tjänster, bland annat för
att möta konkurrens från låglöneländer.

Andel sysselsatta fördelat på offentlig sektor,
tjänsteproducenter, tillverkningsindustri (1980-2015)

Källa: Almega & Industriarbetsgivarna, 2018. Sveriges
exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll.



05. EFFEKTER AV IDENTIFIERADE OMVÄRLDSTRENDER

• Trenderna hänger samman och förstärker varandra. Nya digitala teknologi möjliggör en
mer resurs- och kostnadseffektiv produktion samt ökade möjligheter att ex. tillverka
pilotserier.

• Möjligheter att testa sig fram blir mer kostnadseffektivt. Genom digitala verktyg som
digitala tvillingar kan design- och tillverkningsprocessen simuleras innan en fysisk produkt
har tillverkats och kostnader därmed reduceras.

• Regionala och nationella värdekedjor prioriteras allt högre. Trenderna öppnar upp för
ökade möjligheter för nya svenska företag att leverera hållbart producerade varor till
inhemska köpare. Detta som följd av företagens ökade behov av ökad flexibilitet och ökade
importkostnader.

• Fokus på tjänster. Tillverkande företag behöver redan från starten fundera på intäkter från
tjänster som kopplas till själva produkten. Att erbjuda avancerade tjänster kräver ett annat
tankesätt än vad många tillverkande företag är vana vid.



KARTLÄGGNING AV STÖDSYSTEMET FÖR
TILLVERKANDE FÖRETAG I SVERIGE
- SEX VANLIGA SITUATIONER SOM FÖRETAG KAN STÄLLAS INFÖR



ARBETET HAR UTVECKLATS FRÅN EN LINJÄR BILD AV EN
INDUSTRIALISERINGSPROCESS…

Idé/koncept Prototyp Test/verifiering Uppskalning Produktion
etablerad



SITUATION 1
ETT FÖRETAG VILL VALIDERA EN LÄMPLIG PRODUKTIONSTEKNIK/PROCESS FÖR SIN PRODUKTIDÉ

SITUATION 2
ETT FÖRETAG VILL TILLVERKA EN PROTOTYP

SITUATION 3
ETT FÖRETAG VILL FÅ FEEDBACK FRÅN MARKNADEN PÅ SIN PROTOTYP

SITUATION 4
ETT FÖRETAG VILL ANALYSERA PRODUKTIONSKOSTNADEN FÖR SIN FRAMTIDAPRODUKT OCH
DESS VÄRDEKEDJA

SITUATION 5
ETT FÖRETAG VILL BYGGA UPP EN EGEN KAPACITET FÖR TILLVERKNING AV EN MINDRE FÖRSERIE
(T.EX. GENOM PILOTLINOR)

SITUATION 6
ETT FÖRETAG VILL SKALA UPP ELLER TILLVERKA PROTOTYP/MINDRE SERIE MEN HAR INTE
TILLRÄCKLIGT MED FINANSIERING

… TILL SEX ”SITUATIONER” SOM FÖRETAG MED TILLVERKNINGSAMBITIONER
KAN STÄLLAS INFÖR UPPREPADE GÅNGER I SIN INDUSTRIALISERINGSRESA



I FÖLJANDE KAPITEL PRESENTERAS VÅR ANALYS FÖR VARJE SITUATION
UTIFRÅN EN ENHETLIG STRUKTUR

Situation 1-6

Beskrivning av situationen

Målbild för situationen

Utmaningar för att nå
målbilden enligt respondenter

Befintligt stödsystem kopplat
till situationen

Goda exempel kopplat till
situationen



SITUATION 1

ETT FÖRETAG VILL VALIDERA EN LÄMPLIG
PRODUKTIONSTEKNIK/PROCESS FÖR SIN PRODUKTIDÉ



Det finns många olika stöd för en entreprenör eller ett företag att
analysera marknadsbehov, men betydligt sämre stöd för att
analysera producerbarhet och produktionskostnader.

Situation 1: Validera produktionsteknik/process

Analys av producerbarhet är den mest kritiska delen i
utvecklingen av en produkt. Det behövs mer kunskap och
fler produktionstekniska noder.



Målbild: Fler företag når hela vägen från idé till kommersialisering av en färdig
produkt genom gedigen validering av relevanta produktionstekniker.

31

ETT FÖRETAG VILL VALIDERA
PRODUKTIONSTEKNIK/PROCESS FÖR
SIN PRODUKTIDÉ

Beskrivning av situationen

Situationen berör ett kritiskt skede i ett företags utveckling inte minst ekonomiskt
eftersom flera strategiskt viktiga val av exempelvis produktionsteknik och material
behöver göras som påverkar kostnadsbilden.

Utmaningar för att nå målbilden

• KOMPETENSBRIST. Företag och entreprenörer saknar ofta tillräcklig kompetens
inom just produktionsteknik, vilket gör det svårt att identifiera lämpliga
produktionsprocesser. Detta är särskilt utmanande om det rör sig om en ny
produktionsteknik eller material (ex. rörande KETs).

• SNABB TEKNISK UTVECKLING. Det kan vara svårt för företag att hänga med i den
snabba tekniska utvecklingen (exempelvis i form av robotisering), vilket kan leda till
att företag utgår ifrån produktionstekniker som riskerar att snabbt bli utdaterade.

• REGELVERK. Kännedom om, och uppfyllnad av exempelvis olika tekniska direktiv
kan utgöra en utmaning eftersom det kan kräva mer tid och resurser än tänkt på
förhand – särskilt i regeltunga branscher.
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VANLIGA STÖDFUNKTIONER KOPPLAT TILL SITUATIONEN

Ett företag/entreprenör vill
få hjälp att validera sin

produktionsteknik/process

Industriella utvecklingscentra (IUC)
IUC erbjuder bland annat tillgång till lokala nätverk och
insatser/modeller för att kunna analysera, värdera och
aktivera utveckling i små och medelstora industriföretag,
inklusive validering av produktionsteknik.

Lärosäten/innovationskontor
Lärosätenas innovationskontor kan erbjuda stöd till
marknadsverifiering och stöd kring vilka
möjligheter som finns att få ut nya tekniker på
marknaden.

Inkubatorer och science parks
Erbjuder affärsmässiga stöd samt
test och verifiering av
affärsmodeller och även
produktionsteknik, bl.a. enligt Lean
Startup-metodik.

RISE
Erbjuder expertkompetens inom
material-, produkt- eller
processutveckling samt även tillgång till
testbäddar och hjälp med
marknadstillträde genom exempelvis
certifiering.

Näringslivet
Tillverkande företag, t.ex. så kallade
legotillverkare kan bidra till att validera en
produktionsteknik som en del av ett större
tillverkningserbjudande eller partnerskap.

ALMI
ALMI erbjuder verktyg för att visualisera olika
investeringsalternativ, som kan hjälpa företag
att identifiera en lämplig produktionsprocess.

Vinnova
VFT (Verifiering för tillväxt) är ett
finansieringsprogram för att via
innovationskontoren utveckla affärsidéer
genom bl.a. validering av produktionstekniker.
Det Strategiska innovationsprogrammet
Produktion2030 erbjuder möjligheter att lära
mer om nya produktionstekniker och
produktionsmetoder.

Tillväxtverket
Erbjuder olika stöd kopplat till Smart
industri, bland annat så kallade
förutsättningsstudier, som kan inkludera
kartläggning och analys av ett företags
produktionprocess.

Regionala nätverk
Vissa regionalt baserade nätverk
kan hjälpa till att validera
produktionsteknik genom
rådgivning och utbildning, t.ex.
Industriell Dynamik.

Situation 1: Validera produktionsteknik/process



Industriell dynamik är en resurs för teknikutveckling riktad till
små och medelstora industriföretag i Västra Götaland. De
erbjuder kostnadsfri behovsanalys och kontakt med experter
inom exempelvis produktions- och teknikutveckling, där företag
bland annat kan få rådgivning kring produktionsprocesser.

När företag får stöd av Industriell Dynamik blir de tilldelade en
kontaktperson som fungerar som deras rådgivare och guide i
”innovationssystemet”. Rådgivaren arbetar sedan i tre steg:
genomgång av företagets nuläge, framtidsplaner och behov.
Därefter sker en fördjupad analys av en eller flera experter som
kan föreslå lösningar och/eller vidare insatser. I det sista steget
genomförs de föreslagna insatserna.

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen och
består av ett nätverk med flera medlemsorganisationer (t.ex.
Chalmers, IUC och RISE).

Läs mer: http://www.industrielldynamik.se/

Case 1: Industriell dynamik

Situation 1: Validera produktionsteknik/process

http://www.industrielldynamik.se/


Produktionslyftet är ett nationellt program som initierades av
Teknikföretagen och IF Metall 2006, och har i syfte att stärka
förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.
Programmet har primärt befintliga företag som målgrupp.

I deras stöd till företag ingår exempelvis startprogram som
riktar sig till små och medelstora företag och kurser i Lean
produktion för att optimera produktionsprocesser med
kunden i fokus.

I startprogrammet arbetar företag i nätverk under 3-4
månader. 4-8 företag träffas under fem halvdagar samt får
individuell coaching vid två tillfällen per företag. De erbjuder
även vidare utvecklings- och fördjupningsprogram.

Programmets tre nationella finansiärer är Tillväxtverket,
Vinnova och KK-stiftelsen.

Läs mer: https://www.produktionslyftet.se/

Case 2: Produktionslyftet

Situation 1: Validera produktionsteknik/process

https://www.produktionslyftet.se/


SITUATION 2

ETT FÖRETAG VILL TILLVERKA EN PROTOTYP/MVP



Situation 2: Ett företag vill tillverka en prototyp/MVP

Det är svårt att hitta rätt i den svenska produktionsapparaten – man
råkar känna någon som känner någon.

Med ny teknik, t.ex. 3D-printing, kan vi ta fram billigare prototyper i
Sverige – med större flexibilitet, kortare ledtider och större kontroll för
entreprenören. Vi behöver marknadsföra detta bättre.



Målbild: Ökad prototyptillverkning i Sverige som i nästa led bidrar till att en
större andel av efterföljande tillverkning också hamnar i Sverige.
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ETT FÖRETAG VILL TILLVERKA EN
PROTOTYP/MVP

Beskrivning av situationen

Det finns outnyttjade möjligheter att koppla ihop företag som vill starta eller bredda
tillverkning med befintliga tillverkningsmöjligheter i Sverige. Att hitta och få hjälp
med tillverkning av olika sorters prototyper är en grundläggande del i processen att
utvärdera ex. kostnader, lämpliga produktionstekniker eller marknad.

Utmaningar för att nå målbilden

• SVÅRT ATT HITTA RÄTT LEVERANTÖR. Företag vet initialt inte vart de ska vända
sig när de söker tillverkningsmöjligheter för en prototyp. Tillgången till lokala
nätverk och personliga kontakter blir därför avgörande.

• RISKABELT. Det är kan vara dyrt att ta fram en prototyp, oavsett material,
vilket innebär en ekonomisk risk.

• GEOGRAFISKA INLÅSNINGAR. Det innovationssystem som omger en individ är i
flera hänseenden regionalt och har tyngdpunkt på en eller flera regionala
branscher. Kunskapen om vilka tillverkningsmöjlighet som finns i andra delar av
landet tycks vara låg, vilket kan skapa barriärer för företag i andra branscher än
de regionalt mest profilerade.
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VANLIGA STÖDFUNKTIONER KOPPLAT TILL SITUATIONEN

Ett företag/entreprenör vill
tillverka en prototyp/MVP

Näringslivet
Tillverkande företag/legotillverkare kan erbjuda
prototyptillverkning. Lokala och regionala
sammanslutningar kan bidra till nätverk och ingångar i
näringslivet, exempelvis GnosjöRegion.se

Lärosäten/innovationskontor
Vissa lärosäten ger tillgång till prototypverkstäder,
exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
och Chalmers Tekniska Högskola.
Innovationskontoren kan erbjuda medel för
prototyputveckling.

Inkubatorer och science parks
Kan exempelvis erbjuda företag tillgång till
rådgivning och fysiska miljöer för
prototyptillverkning, t.ex. genom 3d-printing,
eller hjälp att hitta lokala prototyptillverkare.

Makerspace/FabLab/Hackerspace
Verkstadsliknande miljöer som uppmuntrar till
delning av kunskap, verktyg och idéer samt
konkreta möjligheter att testa, designa och
utveckla prototyper.

RISE
Kan erbjuda tillgång till
prototypverkstäder och
testbäddar inom sina respektive
verksamhetsområden.

Industriella utvecklingscentra
(IUC)
Kan hjälpa företag att testa nya
material och bygga prototyper,
exempelvis högteknologiska sådana
kopplat till projektet Big Science
Sweden.

ALMI
Kan exempelvis erbjuda
förstudiemedel för
tillverkning av en prototyp.

Uppfinnareföreningar
Kan erbjuda tillgång till rådgivning,
visualisering, verkstäder och
prototypframtagning.

Vinnova
Genom programmet Innovativa
Startups kan företag få finansiering
för att utveckla prototyper och
pilottester med kunder.

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar
Kan erbjuda kontakter och regional
finansiering (ex. FoU-checkar) för att kunna
ta fram en ritning eller liknande för
prototyper, eller för att hyra in en s.k.
legotillverkare för att bygga prototypen.

Situation 2: Ett företag vill tillverka en prototyp/MVP



Idélabbet är en testmiljö på Campus Skellefteå, där
idéägare kan få hjälp med att utveckla prototyper och ta
hjälp av andra att bygga vidare på idéer.

I deras prototypverkstad finns bland annat 3D-skrivare,
3D-scanner och lödutrustning. De arrangerar också
workshops där idéer kan utvecklas tillsammans med
innovationsrådgivare. De har också drop-in tider där man
kan få hjälp av prototypexperter.

Idélabbet är en del av Smart Tillväxt (projektperiod
2015-08-01-2018-11-30) som är ett samverkansprojekt
mellan Piteå, Skellefteå och Älvsbyns kommun. Smart
Tillväxt är bland annat finansierat av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.

Läs mer: http://www.campus.skelleftea.se/Idelabbet och
http://portal.skelleftea.se/smarttillvaxt

Case 3: Idélabbet

Bild:http://www.campus.skelleftea.se/idelabbet/case

Situation 2: Ett företag vill tillverka en prototyp/MVP

http://www.campus.skelleftea.se/Idelabbet
http://portal.skelleftea.se/smarttillvaxt
http://www.campus.skelleftea.se/idelabbet/case


Manufacturing guide (MG) är en webbaserad kunskapsbas
som ska hjälpa användare att söka, lära sig om och välja
passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.

MG har ett pågående projekt ihop med RISE och SISP som
har i syfte att skapa bättre förutsättningar för
produktidéer att utvecklas och tillverkas inom Sveriges
gränser. Här ingår det bland annat att utföra en nationell
kartläggning för att på ett mer detaljerat sätt kategorisera
och göra prototyptillverkare filtrerbara, vilket skulle
underlätta för företag att ”hitta rätt”. Projektet ska
resultera i ett digitalt verktyg som ska stötta
innovationsrådgivare att tillsammans med idéägaren
initiera och driva en produktutveckling framåt.

MG har flera samarbetspartners, bland annat
Jernkontoret, Svenskt Aluminium, Swerea, IVF, RISE och
Vinnova.

Läs mer: https://www.manufacturingguide.com/sv

Case 4: Manufacturing guide

Situation 2: Ett företag vill tillverka en prototyp/MVP

https://www.manufacturingguide.com/sv


Sliperiet är ett forsknings- och innovationscentrum på
Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Sliperiet
finansieras bland annat av Wallenbergstiftelserna, Vinnova,
Umeå kommun och Tillväxtverket.  Sliperiet har nyligen
slagits ihop med Umevatoriet och de kommer tillsammans
under 2020 att öppna ett nytt center – Curiosum.

På Sliperiet möts forskare, företag, studenter, entreprenörer
och kreatörer för att utveckla och förverkliga idéer. Här finns
bland annat ett en prototypverkstad (3DLab) och de
arrangerar skräddarsydda kurser för företag i digitaliserad
produktion.

Fabrication Laboratory (FabLab) är en del av Sliperiet och är
en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och
prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare. Fablab är öppet
för alla en gång i veckan där vem som helt för att komma att
tillverka. Det är gratis och det är möjligt att ta med eget
material eller köpa det på plats till självkostnadspris. Syftet
är att stimulera lokalt entreprenörskap och innovationskraft
genom att tillhandahålla verktyg för digital tillverkning.
Fablab Umeå är del i ett internationellt nätverk av lokala Fab
labs.

Läs mer här: http://sliperiet.umu.se/sv/

Case 5: Sliperiet Umeå

Bild:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sliperiet
_Fablab_Ume%C3%A5_University_2.jpg

Situation 2: Ett företag vill tillverka en prototyp/MVP

http://sliperiet.umu.se/sv/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sliperiet_Fablab_Ume%C3%A5_University_2.jpg


SITUATION 3

ETT FÖRETAG VILL FÅ FEEDBACK FRÅN MARKNADEN PÅ
SIN PROTOTYP



Situation 3: Feedback från marknaden

Industriella såddföretag behöver varva prototyparbete med feedback.

Företag med dålig marknadskontakt går det dåligt för.

SMF och startups har hittills haft lite lättare att få sina första stora

kunder utomlands, vilket troligen gör att man också etablerar

produktionen utomlands.
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ETT FÖRETAG VILL FÅ FEEDBACK FRÅN
MARKNADEN PÅ SIN PROTOTYP

Målbild: Öka antalet idéer och prototyper som når ut på marknaden. Kortare
ledtider och snabbare feedback från marknaden ger ökad flexibilitet och större
sannolikhet att företag behåller konkurrenskraft och därmed produktion i Sverige.

Beskrivning av situationen

Feedback från marknaden är avgörande för att säkra att en produktidé matchar ett
faktiskt behov på marknaden. Alltför ofta får innovationen inte det genomslag som
man hade hoppats på eftersom den inte möter marknadens behov på grund av
bristande marknadsanalys och testning.

Utmaningar för att nå målbilden

• FELAKTIGA FÖRVÄNTNINGAR. Företag kan lägga ned för lite tid på att få
återkoppling från marknaden, vilket får konsekvenser i senare skeden. Metoder
som Lean Startup är högaktuella för att bemöta detta på ett systematiskt sätt.

• MARKNADSTILLGÅNG. I tillverkningen av en produkt är det många gånger svårt
att få feedback från marknaden på grund av konkurrensförhållanden och
stängda processer. En väg runt detta kan vara att skapa ömsesidiga partnerskap
med externa tillverkare som därigenom tjänar på en breddad kundbas.

• MARKNADSKÄNNEDOM. Feedback från marknaden handlar inte bara om
användarledet utan även om tidigare delar av försörjningskedjan, såsom
underleverantörer och hur deras marknadsmässiga förutsättningar ser ut.

• REGLERADE BRANSCHER. Hårt reglerade branscher kan vara särskilt svåra att få
feedback från (t.ex. sjukvård). Det finns en rad omständigheter som försvårar,
exempelvis krav på sekretess och integritet kopplat till införandet av nya
produkter.
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VANLIGA STÖDFUNKTIONER KOPPLAT TILL SITUATIONEN

Ett företag/entreprenör vill få
feedback från marknaden på

sin prototyp

ALMI
Erbjuder lån och kostnadsfri rådgivning
bland annat för att verifiera idéer och göra
marknadsanalyser.

Lärosäten/innovationskontor
Lärosätenas innovationskontor och
testmiljöer kan erbjuda stöd till bland
annat marknadsverifiering.

Vinnova
Vinnovas program Innovativa Startups kan bland
annat hjälpa till med marknadsvalidering och
verifiering av en affärsidé.

RISE
RISE Service Labs driver projekt i gränslandet
mellan forskning, innovation och
kommersialisering/marknadsverifiering. Ett
exempel är projektet REKO som utforskar
marknadsbehoven inom skoglig bioekonomi.

Inkubatorer och science parks
Inkubationsprocessen erbjuder företagen test och
verifiering av affärsmodellen gentemot marknaden genom
exempelvis Lean Startup-metodik.

Industriella utvecklingscentra (IUC)
IUC erbjuder bland annat metoden IUC Databas
TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) för att kunna
göra kvalificerade marknads- och
tillväxtanalyser.

Näringslivet
Tillverkande företag/legotillverkare kan bidra med
marknadsöversikter som en del av ett
tillverkningserbjudande. Partnerskap med större företag
kan vara viktigt för kontinuerlig marknadsfeedback och
för att få en första referenskund.

Mässor
På exempelvis Formex-mässan eller Elmia
Subcontractor kan innovatörer och företag
få direktkontakt och feedback från ett
större marknadssammanhang.

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar
Kan erbjuda kontakter och regional finansiering för
marknadsundersökningar.

Connect Sverige
Genom Connects processer och mötesplatser får
företag tillfälle att presentera och testa sina idéer
mot marknaden, få råd och kontakter som också
ger möjlighet att söka kapital.

Situation 3: Feedback från marknaden



Case 6: KTH:s VFT1-program

VFT-1 är ett finansieringsprogram ämnat till att utvärdera och
utveckla en affärsidé baserad på forskningsresultat.
Programmet är finansierat av Vinnova och är det första steget
inom VINNOVA:s program Verifiering för tillväxt.

Programmet hjälper innovatörer att verifiera och utveckla ett
fungerande affärskoncept, vilket exempelvis innebär att
identifiera om det finns ett behov på marknaden och göra
pilottester med kunder.

Syftet med programmet är att ta ett projekt närmare
kommersialisering, göra dem redo för annan investering eller
att gå in i partnerskap med industrin. I projektperioden
december 2017- december 2019 är målet att ta in omkring 60
projekt per år.

Läs mer: https://www.vinnova.se/p/vft-1-kth-2018-2019/ och
https://www.kth.se/innovation/nyheter/populart-
verifieringsprogrammet-vft-1-fortsatter-1.779075

Situation 3: Feedback från marknaden

https://www.vinnova.se/p/vft-1-kth-2018-2019/
https://www.kth.se/innovation/nyheter/populart-verifieringsprogrammet-vft-1-fortsatter-1.779075


Smart coaching är en kostnadsfri tjänst för idébärare som
gärna vill starta nytt företag eller nyligen har startat ett
företag med tillväxtpotential. Tjänsten är en del av ALMI:s
affärsutvecklingskoncept.

Här får idébärare hjälp från rådgivare att analysera
kunders verkliga behov och testa idéer mot marknaden.
Detta genom att tillämpa metoder som bygger på Lean
startup och via så kallade ”Mom-tests”. Mom-test är ett
kundtest som går ut på att fråga kundernas om deras mål,
problem och frustrationer, istället för att be om deras åsikt.
Detta resulterar i en pålitligare källa till data om hur kunder
beter sig och hur produktidéer skulle kunna fylla en
funktion för dem.

Läs mer: https://www.almi.se/vara-
tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/starta-smart-
coaching/nasta-steg-starta-smart-coaching

Case 7: Smart coaching (ALMI)

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation i Sverige.
Innovativa startups är ett exempel på ett initiativ inom det
uppdraget.

Programmet riktar sig till små nystartade mikroföretag som
vill växa i Sverige. Finansieringen ska användas för att
validera, verifiera och utveckla företagens affärsidéer. Här
kan företag exempelvis få hjälp med att identifiera och pröva
hypoteser om marknaden och bygga relationer till potentiella
kunder.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/innovativa-startups/steg-
1-varen-2019/

Case 8: Vinnova innovativa startups

Situation 3: Feedback från marknaden

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/starta-smart-coaching/nasta-steg-starta-smart-coaching
https://www.vinnova.se/e/innovativa-startups/steg-1-varen-2019/


SITUATION 4

ETT FÖRETAG VILL ANALYSERA
PRODUKTIONSKOSTNADEN FÖR SIN FRAMTIDA
PRODUKT OCH DESS VÄRDEKEDJA



Det finns stora fördelar att ha den fysiska produktionen nära sig

geografiskt. Men detta räknas det nästan aldrig på.

Företag som har analyserat sina produktionskostnader noga kan

undvika ett djupdyk i ”dödens dal”, vilket innebär oförutsett ökande

kostnader under uppskalningsskedet av en produkt.

Situation 4: Analysera produktionskostnaden
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ETT FÖRETAG VILL ANALYSERA
PRODUKTIONSKOSTNADEN FÖR SIN
FRAMTIDA PRODUKT/VÄRDEKEDJA

Målbild: Bättre analyser av företags produktionskostnader leder till fler väl
underbyggda affärsmodeller och därmed fler konkurrenskraftiga tillverkande
företag i Sverige.

Beskrivning av situationen

Företag måste kunna beräkna kostnader för tillverkning av sin framtida produkt för
att göra rimliga antaganden om de ekonomiska förutsättningarna att ens påbörja
produktion och försäljning.

Utmaningar för att nå målbilden

• BRISTANDE STÖD. I andra länder kan du ofta snabbt få en offert på
produktionskostnader. I Sverige behöver du ofta själv räkna på alla kostnader,
vilket bland annat beror på att det är svårt att få bra underlag från leverantörer.

• INNOVATIVA PRODUKTER. Om du har en ny typ av produkt är det ännu svårare
att räkna på värdekedjan eftersom det inte finns några produktionslinjer att
jämföra med. Ju längre ifrån ”traditionella” produktions- och materialval, desto
svårare.

• PRODUKTIONSLEDET. För att analysera produktionskostnaden behövs att någon
öppnar upp och säger ”jag kan producera X för Y kronor” givet ett antal
parametrar. Ett stort företag klarar dessa osäkerheter, medan mindre företag och
ensamföretagare sällan kan ge sådana garantier.

• DOLDA KOSTNADER. Företag räknar sällan med alla kostnader som hör till
produktionen. En dold produktionskostnad kan vara att behöva lägga så mycket
tid på produktionen att företaget tappar fart på andra områden som till exempel
marknadsföring och försäljning.
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Ett företag/entreprenör vill
analysera

produktionskostnaden för sin
framtida produkt och dess

värdekedja

Industriella utvecklingscentra (IUC)
Projekt som Kickstart och INDIGO kan
hjälpa företag att analysera
produktionskostnader kopplat till införandet
av nya digitala tekniker.

RISE
Erbjuder expertkompetens inom material-,
produkt- eller processutveckling samt även
tillgång till testbäddar och hjälp med
marknadstillträde genom exempelvis certifiering.
Smarta material är ett viktigt forskningsområde
inom RISE som bidrar med nya kunskaper om
framtida material- och produktionskostnader.

Vinnova
Programmet Innovativa Startups förbereder företagen
genom utredning av marknadsmässiga, tekniska, design-
och produktionsmässiga förutsättningar.

Näringslivet
Beroende på bransch kan befintlig tillverkande industri
bidra med input kring framtida produktionskostnader inom
ramen för ett tillverkningserbjudande, vilket dock blir
svårare för nya eller icke-traditionella produkter. Även
enskilda konsulter kan vara ett stöd i att analysera
produktionskostnader.

ALMI
ALMI erbjuder verktyg för att visualisera
olika investeringsalternativ, som kan hjälpa
företag att identifiera och räkna på en
lämplig produktionsprocess.

Inkubatorer och science parks
Erbjuder affärsmässiga stöd samt test och
verifiering av affärsmodeller som kan minska
eller anpassa produktionskostnader, bl.a. enligt
Lean Startup-metodik. Kan även bidra med
kontakter och koppla ihop företag med
produktionskunnande lokalt och regionalt.

Tillväxtverket
Erbjuder olika stöd kopplat till Smart
industri, bland annat Robotlyftet som stödjer
företag i övergången till mer automatiserade
processer, t.ex. genom ökad förståelse för
påverkan på produktionskostnader.

Regionala nätverk
Det finns flera regionala nätverk och
projekt som kan hjälpa till att analysera
framtida produktionskostnader, t.ex.
Robotdalen, Automation Region och
Industriell Dynamik.

Situation 4: Analysera produktionskostnaden



Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingscenter för
Västerbottens inland, och fungerar som en gemensam
plattform för tillverkande industrier i området.

Teknikparken har sitt säte i Vilhelmina och är ett
samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv, skola och
akademin. Projektet finanserias av de deltagande företagen
och kommunerna samt Region Västerbotten och
Länsstyrelsen.

Teknikparken ska fungera som ett bollplank till företagen i
regionen när de behöver utveckla sin verksamhet,
exempelvis inom produktutveckling och automation av
produktionsprocesser. De kan exempelvis bistå med
rådgivning kring hur företag kan förkorta ledtider och
minska produktionskostnader.

Andra områden där Teknikparken kan bistå företagen är
kvalitetssäkring (ISO 9001) och förmågan att kunna arbeta
med snabb produktutveckling, exempelvis genom 3D-
teknik, CAD och 3D-printing.

Läs mer: https://inlandetsteknikpark.nu/

Case 9: Inlandets teknikpark

Situation 4: Analysera produktionskostnaden

https://inlandetsteknikpark.nu/


Inom Vinnovas program Fordonstrategisk forskning och
innovation finns delprogrammet Hållbar produktion. Syftet
med delprogrammet är att stärka och vidareutveckla
konkurrenskraften för svensk fordonsindustri genom att
bidra till nya innovationer och forskningsresultat.

Programmet riktar sig till forskningsorganisationer, företag,
offentliga och ideella organisationer och stödet kan
användas till forsknings- och utvecklingsaktiviteter för
produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.
Satsningen omfattar exempelvis att analysera ledtider i
försörjningskedjan och att utveckla kostnadseffektiva
produktionssystem.

Läs mer: https://www.vinnova.se/e/ffi-hallbar-
produktion/varen-2019/

Case 10: Hållbar produktion

Situation 4: Analysera produktionskostnaden

https://www.vinnova.se/e/ffi-hallbar-produktion/varen-2019/


SITUATION 5

ETT FÖRETAG VILL BYGGA UPP EN EGEN KAPACITET FÖR
TILLVERKNING AV EN MINDRE FÖRSERIE



Situation 5: Tillverkning av förserie

Sannolikheten att ett SMF skulle skapa pilotlinor utan någon

form av riskfinansiering/avlastning är förhållandevis låg.

Det är viktigt att inte bara prova produkten utan även prova hur man

ska producera den.
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ETT FÖRETAG VILL BYGGA UPP EN EGEN
KAPACITET FÖR TILLVERKNING AV EN
MINDRE FÖRSERIE

Målbild: Mer tillverkning sker i Sverige genom att fler företag kan och vågar
skala upp sin produktion genom egen tillverkningskapacitet.

Beskrivning av situationen

Situationen utgör ett uppskalningsskede där kostnader och därmed risk börjar öka –
en tidig fas av produktionsmiljö där det handlar om att kunna gå från prototyp till
produktion av ett flertal enheter.

Utmaningar för att nå målbilden

• FINANSIERING. Tillgång till exempelvis lokaler, utrustning och material innebär
ökande kostnader, som måste riskavlastas genom relevant finansiering. Sådan
finansiering är förknippad med hög risk och kan vara svår att tillgå.

• PRODUCERBARHET. Även om en prototypen i ett tidigare skede var lovande kan
nya utmaningar uppstå när ett flertal fungerande enheter av samma produkt ska
tas fram. Även detta innebär en risk som kräver tid och finansiering.

• KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Många företag saknar idag, och har svårt att hitta
rätt kompetens för att kunna bygga upp egen tillverkningskapacitet.

• TILLGÅNG TILL PRODUKTIONSMILJÖER. Testbäddar kan hjälpa företag med
utveckling och marknadsintroduktion av nya produkter, processer och tjänster.
Nationella testbäddar hos exempelvis RISE kan bidra med detta, men kan vara
svåra att få tillgång till, exempelvis på grund av pris och låg kännedom om dess
möjligheter. Därtill är en stor del av testbäddsverksamheten idag
projektfinansierad och därmed relativt kortsiktig.
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VANLIGA STÖDFUNKTIONER KOPPLAT TILL SITUATIONEN

Ett företag/entreprenör vill
bygga upp egen kapacitet för

tillverkning av en mindre
förserie (t.ex. genom pilotlinor)

ALMI
ALMI erbjuder bland annat mikrolån och
förstudiemedel till så kallade nollserier som kan
vara tillämplig finansiering tidigt i denna
situation.

Näringslivet
Exempelvis genom partnerskap mellan företag
som har produktionsbehov och de som har
produktionskapacitet. Kan exempelvis handla
om att hyra en 3d-printer eller annan
testinfrastruktur. Även så kallade legotillverkare
kan hjälpa företag att gå från prototyp till
förserie.

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar
Kan erbjuda finansiering genom olika typer av
regionala företagsstöd, exempelvis för materiella
investeringar i vissa delar av landet. Handhar även
viss finansiering för Smart industri via
Tillväxtverket.

Industriella utvecklingscentra (IUC)
IUC erbjuder bland annat tillgång till lokala
nätverk och insatser/modeller för att kunna
analysera, värdera och aktivera utveckling i
små och medelstora industriföretag, inklusive
tillverkningsmöjligheter.

RISE
Den sammantaget största testbäddsaktören
inom en rad tematiska områden där företag
kan hyra in sig för att testa eller skala upp
sin tillverkning. Kan även tillgängliggöras via
olika typer av projektfinansiering.

Vinnova
Möjliggör kapacitetsbyggande processer genom
testbäddsfinansiering, exempelvis Nationell Testbädd
Smart Produktion. Finansierar även Strategiska
innovationsprogram (SIP), exempelvis Produktion
2030 tillsammans med Energimyndigheten och
Formas.

Tillväxtverket
Hanterar regionala företagsstöd och
numera även vissa
testbäddsuppdrag, såsom Testbädd
Landsbygd för tillgängliggörande av
testmiljöer i Sveriges landsbygder.

Situation 5: Tillverkning av förserie



European Netowk for Pilot Production Facilities and
Innovations Hubs (EPPN) är ett bra exempel på ett
samordningsprojekt på EU-nivå. Projektet har som
övergripande syfte att samordna och stödja den
europeiska konkurrenskraften inom nanoteknik och
avancerade material.

EPPN initierades i 2015 och har bl.a. resulterat i ett
onlineverktyg som sammankopplar
produktionsanläggningar för pilotlinjer i Europa med
företag/idébärare som vill tillverka. Onlineverktyget ska
fungera som en interaktiv marknadsplats.

Läs mer: https://www.eppnetwork.com/

Case 11: European Network for Pilot Production
Facilities and Innovation Hubs (EPPN)

Situation 5: Tillverkning av förserie

https://www.eppnetwork.com/


Testa center är en bioprocessanläggning i Uppsala och är ett
nationellt initiativ från regeringen, Vinnova och GE
Healthcare.  Anläggningen öppnade i augusti 2018 och är ett
icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare. Målet
är att erbjuda en miljö där akademiska grupper, startups och
större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i
en bioprocessanläggning, något som de annars inte skulle ha
råd att göra. Testbädden är en byggnad på 2500
kvadratmeter och lokalerna och dess utrustning kan
användas till exempelvis:

• Uppskalning och verifiering av digitala och tekniska
lösningar eller biologiska projekt i en autentisk
produktionsmiljö.

• Uppskalning av nyckelprocesser såsom proteinproduktion
• Utbildning och träning.
• Få hjälp från anställda på GE Healthcare.

Testbädden ska bidra till att främja tillväxt i Life Science-
sektorn och minska på gapet mellan upptäckt till
industrialisering.

Läs mer: https://testacenter.com/

Case 12: Testa center

Bild: https://testacenter.com/

Situation 5: Tillverkning av förserie

https://testacenter.com/
https://testacenter.com/


Testbed Sweden är en digital tjänst från RISE, som samlar
och presenterar svenska testbäddar. RISE definierar en
testbädd som 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.

I Sverige finns hundratals testbäddar som drivs av institut,
universitet och högskolor och företag. Syftet med Testbed
Sweden är bland annat att göra testbäddar mer
lättillgängliga och att öka nyttjandet av de testbäddar som
finns. På hemsidan kan exempelvis företagare söka efter
testbäddar utifrån vissa sökkriterier, såsom bransch och
region.

Läs mer: https://www.testbedsweden.se/

Case 13: Rise Testbed Sweden

Situation 5: Tillverkning av förserie

https://www.testbedsweden.se/


Stena Innovation Lav (SII-Lab) är en test-och
demonstrationsanläggning för nästa generations smarta
fabriker. Testlabbet är en nationell resurs och ingår i EU-
kommissionens nätverk av testbäddar.

Testbädden fungerar både som en forskningsmiljö men riktar
sig även till företag som inte har egna testmiljöer eller pilot
fabriker. Företag kan hyra in sig i labbet och därmed få
tillgång till både teknologi men också experter inom
områdena. Både små och stora företag är välkomna att hyra
in sig.

På anläggningen finns exempelvis robotmiljöer och
”augmented reality”-montering, och har fokus på
slutmontering av komplexa produkter.

Läs mer: https://www.sii-lab.se/

Case 14: Stena Innovation Lab

Bild: Chalmers

Situation 5: Tillverkning av förserie

https://www.sii-lab.se/


SITUATION 6

ETT FÖRETAG VILL SKALA UPP ELLER TILLVERKA
PROTOTYP/MINDRE SERIE MEN HAR INTE TILLRÄCKLIGT
MED FINANSIERING



Situation 6: Hitta finansiering

Här finns de största utmaningarna. Det svenska

finansieringssystemet är inte riggat för industriell uppskalning,

utan mer för de tidigare stadierna.

Finansiering är en av de största utmaningarna. Fysisk
tillverkning är dyrt och få är beredda att ta risken.
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ETT FÖRETAG VILL SKALA UPP ELLER TILLVERKA
PROTOTYP/MINDRE SERIE MEN HAR INTE
TILLRÄCKLIGT MED FINANSIERING

Målbild: Ett mer träffsäkert finansiellt stödsystem för tillverkning i Sverige som
hjälper tillverkande företag i de skeden där det behövs som mest.

Beskrivning av situationen

Det kan vara svårt att hitta extern finansiering i det senare uppskalningsskedet av en
produkt, särskilt under rimliga villkor. Om finansiering saknas för uppskalning av nya
produkter medför det risken att produktionen förläggs utanför Sverige eller uteblir helt.

Utmaningar för att nå målbilden

• HITTA FINANSIERING. Uppskalningsskedet av en produkt innebär ökande kostnader
och högre risk, vilket behöver täckas upp av relevant finansiering. Sådan finansiering
är idag svår att hitta för många tillverkande företag.

• VILLKOR. På grund av situationens generellt höga risker följer ofta tuffa
finansieringsvillkor med de få finansieringsmöjligheter som finns, exempelvis lån hos
ALMI, vilket ökar företagens finansiella utsatthet.

• KONTROLL. I detta skede vill många entreprenörer och företag behålla så mycket
som möjligt av bolaget i egen ägo och kontroll, varför det kan ta emot att släppa in
riskkapitalister mot ägande i bolaget, även om det kanske skulle behövas.

• BRISTANDE OFFENTLIGA STÖD. Statliga stödinsatser tenderar att fokusera mer på
innovation än produktion, dvs. mer på tidiga än sena faser. Det finns exempelvis gott
om finansiering för exempelvis förstudier, men inte för industrialisering av en
produkt. Statsstödsregler ökar komplexiteten ytterligare.

• PROJEKTIFIERING. En stor del av dagens stödsystem kommer i projektformat genom
finansiering från exempelvis Vinnova och Tillväxtverket. Detta skapar dels förvirring
kring vilka stöd som finns att söka var, dels relativt kortsiktiga och föränderliga
finansieringsmöjligheter för företagen.
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VANLIGA STÖDFUNKTIONER KOPPLAT TILL SITUATIONEN

Ett företag/entreprenör vill
skala upp eller tillverka

prototyp/mindre serie men
har inte tillräckligt med

finansiering

Näringslivet
Privata banker kan erbjuda marknadsmässiga lån, men
är sällan intresserade av den höga risk som följer med
produktion i tidiga skeden. Affärsänglar och andra
privata investerare kan finansiellt stötta idéer med stor
potential.

Vinnova
Vinnova har bland annat programmen UDI
(Utmaningsdriven innovation), VFT 1 och 2
samt Innovativa Startups som bidrar med
finansiering till den här typen av insatser.

ALMI
ALMI erbjuder bland annat mikrolån och
förstudiemedel till nollserier som kan vara
tillämpligt som riskavlastande finansiering.

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar
Kan erbjuda finansiering genom olika typer av
regionala företagsstöd, exempelvis för materiella
investeringar i vissa delar av landet. Handhar även
viss finansiering för Smart industri via
Tillväxtverket.

Fonder
Riskkapitalbolaget Saminvest tillgängliggör exempelvis
såddfinansiering hos flera inkubatorer. Norrlandsfonden erbjuder
lån och garantier för nyetablering, utveckling och expansion av
företag. Norrlandsfonden har bland annat ett särskilt fokus på
tillverkande industri.

Connect Sverige
Genom Connects processer och mötesplatser får
företag tillfälle att presentera och testa sina
idéer på marknaden, få råd och kontakter som
också ger möjlighet att söka kapital via
investerare.

Tillväxtverket
Erbjuder olika finansiella stöd kopplat till Smart
industri och även vissa regionala företagsstöd
för större regionala investeringar. Hanterar
olika typer av checkar för regional finansiering
av företagsutveckling.

Inkubatorer och science parks
Kan bidra med rådgivning och nätverk kopplat
till finansiering eller stöd via egna
riskkapitalbolag eller affärsängelfonder, t.ex.
Sting i Stockholm.

Situation 6: Hitta finansiering



Produktionsänglar är ett koncept för industrialisering och
uppskalning som koordineras av Institutionen för hållbar
produktionsutveckling på KTH Södertälje. Konceptet är riktat mot
startups samt små till medelstora företag (SME) och ska stötta
dem i industrialiserings- och uppskalningsfasen. Konceptet fungerar
på ett liknande sätt som Affärsänglar. Företag får presentera sina
industrialiseringscase och för att sedan få rekommendationer och
stöd av produktionsänglarna.

Produktionsänglar bidrar till följande:

• Ökad konkurrenskraft genom produktion i Sverige.
• Uppskalning i Sverige istället för utomlands.
• Stärka kopplingen mellan FoU och produktion.
• Stötta Startups och SME:s industrialiseringsprocesser.
• Använda Time to Volume som konkurrensmedel.
• Sverige som bas för produktionsinvesteringar .

Konceptet testades under 2018 i en pilot med startup bolaget
Pharem Biotech i Södertälje Science Park tillsammans med KTH och
IVA. Piloten finansierades av Vinnovas Produktion 2030.

Läs mer: https://produktion2030.se/projekt/produktionsanglar-ett-
innovativt-koncept-for-industrialisering-och-uppskalning/

Case 15: Produktionsänglar

Situation 6: Hitta finansiering

https://produktion2030.se/projekt/produktionsanglar-ett-innovativt-koncept-for-industrialisering-och-uppskalning/


Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt
som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap
och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Stödet ska användas till insatser som genomförs i samarbete
med högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer
med forskningskompetens. FoU-kortet är en del av ett VGR-
projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

Det finns två olika typer av stöd:

FoU-kort Bas: stöd på max 50 000 kronor som kan sökas
när som helst under året.

FoU-kort Avancerat: består av ett stöd på max 700 000
kronor som ska bidra till konkreta forskningsprojekt. Kan
sökas under begränsade perioder under våren och hösten.

Läs mer: https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansieri
ng/fou-kort/

Case 16: Västra Götalandsregionens ”FoU-kort”

Situation 6: Hitta finansiering

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/fou-kort/


SLUTSATSER



Situation 1

Validera
produktionsteknik

Situation 2

Tillverka en
prototyp/MVP

Situation 3

Få feedback från
marknaden

Situation 4

Räkna ut
produktionskostnader

Situation 5

Bygga upp egen
tillverkningskapacitet

Situation 6

Hitta finansiering

ALMI RISE IUC Regioner Vinnova Tillväxtverket Näringsliv

EN MÄNGD AKTÖRER ERBJUDER STÖD I ETT FLERTAL SITUATIONER
Inkubatorer
och science

parks
Lärosätenas

innovationskontor

Slutsatser: Situationerna



VARIERANDE GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET TILL VIKTIGA
STÖDAKTÖRER

ALMI

RISE

IUC

Regioner

Vinnova

Tillväxtverket

Inkubatorer och
science parks

Innovationskontor

Tillgängligt över hela landet

Tillgängligt i stora delar av landet, men med
koncentration till storstadsregionerna

Tillgängligt i stora delar av landet, men ej aktiv
part i samtliga län

21 aktörer med regionalt utvecklingsansvar
(landsting) fördelade över samtliga län

Baserade i Stockholm med finansiering tillgänglig
i hela landet

Kontor på nio orter i landet från Malmö till
Arjeplog med landstäckande finansiering

Ett sextiotal inkubatorer och science parks
tillgängliga över stora delar av landet

12 innovationskontor i landet, främst kopplade till
landets större lärosäten

Kartläggningen belyser inte bara vilka
aktörer som möjliggör stöd i vilka
situationer, utan även i vilken mån
dessa aktörer är tillgängliga i olika
delar av landet.

Överlag beskrivs ett stödsystem med
bra geografisk räckvidd.

Ett problem som framträder är dock att
viktiga industripartners som RISE
och IUC inte finns tillgängliga i
samtliga län.

Ett ytterligare problem är att stora
delar av stödsystemet finansieras
genom projekt som både är
tidsbegränsade och geografiskt
avgränsade till ett eller flera län, vilket
skapar vissa inlåsningseffekter.

Slutsatser: Situationerna
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TRE SITUATIONER BEDÖMS VARA SÄRSKILT UTMANANDE FÖR
TILLVERKANDE FÖRETAG

Situation 1 (validera produktionsteknik): Det är idag svårt att hitta relevant
produktionsteknisk kompetens som kan hjälpa till att validera ett företags
produktionsteknik, trots en rad befintliga initiativ och stödfunktioner på området.

Situation 4 (räkna ut produktionskostnader): I andra länder kan du ofta snabbt
få en offert på produktionskostnader. I Sverige är stödsystemet begränsat och du
behöver ofta själv räkna på alla kostnader, vilket är svårt och tidskrävande.

Situation 6 (hitta finansiering): Finansiering i uppskalningskedet av en produkt
medför hög risk och snabbt ökande kostnader, vilket det idag är svårt att hitta
finansiering för på rimliga villkor inom stödsystemet.

Situation 5 (bygga upp egen tillverkningskapacitet): Likt prototyptillverkningen
finns gott om stödfunktioner i den här situationen, men med större kostnader och
krav på att kunna testa större skalor i exempelvis testbäddsmiljöer, som kan vara
svåra att få tillgång till.

Situation 2 (tillverka en prototyp): Det bedöms finnas ett relativt bra stödsystem
för prototyptillverkning idag, som dock kan vara dyrt, oavsett material.

Situation 3 (feedback från marknaden): En mycket viktig situation i företagens
produktutveckling, men det bedöms finnas relativt gott om stöd för detta.

Särskilt utmanande situation Utmanande situation Mindre utmanande situation

Sammantaget bedömer Ramboll tre av
kartläggningens situationer (1, 4 och 6)
som särskilt utmanande för såväl
företagen som för stödsystemet.

En situation bedöms vara utmanande
(5) och två situationer bedöms vara
mindre utmanande (2 och 3).

Gemensamt för samtliga situationer är
att det idag råder brist på enhetlig
information kring vilka
stödfunktioner som finns, vilket gör
att det är svårt för företag som vill
starta eller bredda tillverkning att hitta
rätt i stödsystemet.

Trots ett flertal stödfunktioner kopplat
till respektive situation är det inte givet
att stödsystemet fungerar bra.
Exempelvis har vi identifierat en rad
stödfunktioner som säger sig hantera
validering av produktionsteknik
(Situation 1), men som ändå bedöms
utgöra en särskilt utmanande situation.

Slutsatser: Situationerna



UPPSKALNINGSSKEDET ÄR KRITISKT I UTVECKLINGEN AV EN NY PRODUKT
– FÖR SAMTLIGA SITUATIONER
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Kostnader

Kostnadsbilden av förloppet att utveckla en ny produkt

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
Tidsenheter

Research

Prototyper och prover

Verklig
projektstart

Officiell
projektstart

Studier

Specifikationer

Koncept-
utveckling

Industrialisering

Prototyper

Resultat-
utvärdering

Produktionsoptimering

Underhåll och inspiration

Samtliga situationer berör i någon mån
uppskalningskedet i utveckling och
tillverkning av en ny produkt.

Situation 1-4 handlar om att på bästa
sätt förbereda företagen för det
kommande uppskalningsskedet,
exempelvis genom att tidigt validera
lämplig produktionsteknik eller räkna på
framtida produktionskostnader.

Situation 5-6 berör det direkta
uppskalningsskedet, där kostnader och
därmed risk ökar. Hur företagen har
hanterat situation 1-4 blir utslagsgivande
här. Men det behöver även finns stöd för
exempelvis riskavlastande finansiering i
de kritiska skeden där kostnader ökar
utan att det ännu finns intäkter.

Figuren till höger illustrerar förenklat
kostnadsbilden av förloppet att utveckla
en ny produkt, där uppskalningsskedet är
kritiskt för samtliga sex situationer.

Figur inspirerad av Runius Design

Slutsatser: Situationerna
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Det finns generellt gott om stöd till tillverkning i form av rådgivning
och finansiering kopplat till exempelvis marknadsfeedback, hjälp med
affärsmodeller eller att hitta prototyptillverkare och testbäddar.

Rambolls erfarenheter pekar på att merparten av det tillgängliga stödet
koncentreras till tidiga skeden såsom idégenerering och utveckling av
affärsmodeller för tillverkningen.

Färre adekvata stödmöjligheter finns när ett företag vill skala upp sin
tillverkning, vilket innebär hög risk och ökande kostnader – kostnader
som det är svårt att hitta riskavlastning för.

Regionala prioriteringar styr i stor utsträckning vilka stöd som finns
tillgängliga i respektive region. I grunden är detta bra och skapar
specialisering, men även vissa regionala inlåsningseffekter.

Detta eftersom det även saknas mäklarfunktioner som kopplar ihop
företag med tillverkningsmöjligheter oavsett var i landet de finns. En
slutsats är således att det generellt finns gott om stöd men svårt att
veta om det är rätt stöd för ett givet företag.

Det råder även skillnader sett till tillgängliga aktörer i länen –
exempelvis finns inte industripartners som RISE i alla län.

Stora delar av stödsystemet, t.ex. testbäddsverksamheter, finansieras idag
genom tidsbegränsade projekt, vilket är ett problem för långsiktigheten i
arbetet – stödsystemet förändras årligen vilket skapar förvirring.

SVÅRT ATT HITTA RÄTT – TROTS
MÅNGA OLIKA STÖDFUNKTIONER

Slutsatser: Övergripande
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MYCKET BRA GÖRS – MEN BRISTANDE
NATIONELL SAMORDNING

Rambolls erfarenheter pekar på ett generellt svagt stöd för uppdragets
övergripande hypotes – att företag förlägger mer av sin produktion
utomlands – samt att det finns en brist på stöd i denna process.

Det finns idag en stor mängd aktörer och initiativ som arbetar för
industrins utveckling och för att förbättra matchning i tillverkningen.
Regeringens strategi Smart industri bedöms vara en grund för detta.

Mängden aktörer och initiativ saknar dock ett tydligt ledarskap vilket
skapar förvirring kring nationell samordning:

- Tillväxtverket har en utpekat viktig roll, med flera regeringsuppdrag
inom Smart industri.

- Vinnova har regeringens uppdrag att samordna Testbädd Sverige.
- RISE-instituten tillhandahåller ca 2/3 av Sveriges testbäddar och

koordinerar därtill flera Strategiska innovationsprogram.
- Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som fått en

framskjuten roll kopplat till industriell tillverkning.
- Även en rad andra SIP:ar har en viktig roll för tillverkningsindustrin.
- Regionerna pekas ut som viktiga aktörer för en nyindustrialisering på

regional nivå, bl.a. genom medel från regionalfonden och särskilt
riktade medel inom Smart industri.

Sanningen är förmodligen att samtliga dessa organisationer och initiativ
(och fler därtill) har viktiga roller. Men ansvarsfördelning och
samordning skulle behöva bli bättre, för en större tydlighet mot
företagen och för att det ska bli lättare att hitta rätt för företag som vill
starta eller bredda tillverkning i Sverige.

Slutsatser: Övergripande
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SAMMANFATTNING HELA

1

Tydliggör roller och ansvar

Det finns en rad aktörer som har tidigare eller
nytilldelade uppdrag inom tillverkningsområdet,
vilket skulle behöva tydliggöras och renodlas i
styrningen.

Inför en särskild del på verksamt.se för
tillverkande företag

Ett stort problem är bristen på informationsdelning
och kunskap om vilka tillverkningsmöjligheter och
stöd som finns. Det behövs en nationellt
sammanhållen funktion som är det givna valet för
företag som söker tillverkningsmöjligheter, oavsett
plats i landet eller branschtillhörighet.

Verka för spridning och konceptualisering
av regionala lösningar

Det finns intressanta lösningar för tillverkande
företag på regional nivå som kan spridas och
konceptualiseras ytterligare. Exempelvis IUC:s
Industriell Dynamik (produktionsteknik), Västra
Götalandsregionens erbjudande om FoU-kort
(finansiering) eller Region Värmlands Industriråd
Värmland (kompetensförsörjning).

2 3

ð Ge Tillväxtverket i uppdrag att utgöra
samordningsfunktion för Smart industri
genom ett stående instruktionsbundet
uppdrag.

ð Tydliggör Vinnovas uppdrag som nationell
samordnande part för Testbädd Sverige.

ð Ge regionerna ett stående uppdrag att
bidra till att stärka
tillverkningsmöjligheterna, genom
villkorsbesluten.

ð Inför en matchningsfunktion på
verksamt.se och koppla till de regionala
sidorna på verksamt. En viktig del i detta
bör vara att synliggöra nyckelaktörer
med lokala nätverk och
systemkännedom.

ð Identifiera framgångsrika regionala
metoder att konceptualisera, sprida och
skala upp, exempelvis kopplat till
produktionsteknik, finansiering och
kompetensförsörjning. Målbild bör enligt
Ramboll vara att initiera ”nationella”
koncept likt Kickstart för att säkerställa
lärande och effektivitet.

TRE REKOMMENDATIONER
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AKTÖRER SOM HAR INTERVJUATS

Myndigheter

Regioner och regionala projektInkubatorer & Science Parks

Näringsliv

Swedish Incubators & Science Parks

(SISP)

Alfred Nobel Science Park

Dalarna Science Park

Uminova Innovation

Näringsdepartementet

Tillväxtverket

Business Sweden

Lärosäten Övriga

IF Metall

Svenska Uppfinnareföreningen

Skellefteå kommun

Form/Design Center

Skellefteå Snickericentral

House of Ideas/Robotdalen

IUC Värmland

IUC Sverige

KTH Innovationskontor

LTU Business

Idélabbet (Campus Skellefteå)

Region Värmland

Region Örebro län

Innovatum (Västra Götalandsregionen)

Vanguard (Region Skåne)

Industriråd Värmland

RISE

ALMI Invest

ALMI Kronoberg

ALMI Företagspartner

Statliga bolag



Produktion 2030: Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Produktion 2030 ordnar exempelvis
teknikworkshoppar, som ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF)
att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030.

Kickstart Värmland: Ett innovationsråd i Värmland som kan bistå med hjälp till
produktidéer. I nätverket ingår b.la. Innovations Park Drivhuset och ALMI.

Vinnova Vinnväxt: En tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga
innovationsinitiativ, varav flera är kopplade till tillverkande industri.

Robotdalen: Ett kompetenscenter som fungerar som en katalysator för utveckling och
implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik.

ProcessIT Innovation: Ett samverkanscentrum i norra Sverige som arbetar för att,
tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar.

CLUK Centrum för Livsmedelsutveckling: CLUK i Karlshamn hjälper stora och små
företag att testa och utveckla livsmedelsprodukter. De erbjuder bl.a. utrustning för
småskalig produktion.

Peak Innovation: Projekt som sammanför företagare och forskare inom sportindustrin.

Fiber Optic Valley: Bidrar till att koppla samman forskare med företag inom områdena
sensor- och kommunikationsteknologi. Är en del av RISE.

Ignite Sweden: Ett nationellt program som har i syfte att hjälpa nystartade företag att
hitta deras första större kunder.

Key Enabling Technologies (EU): EU-kommissionen har initierat en lång rad initiativ
för att stödja Key Enabling Technologies (KET). B.la. hur man kan underlätta för företag
att gå från pilotliner till fullskalig produktion.

FLER GODA EXEMPEL

Industrigallerian i Åtvidaberg: Industrilokaler som har i syfte att sammanföra innovativa
företag, systemleverantörer och erfarna producerande företag.

Prodelox: En produktutvecklingsbyrå som kan hjälpa idébärare/företag att ta fram
produkter som är produktionsanpassade.

Intertek: Hjälper företag bl.a. med förbättra prestanda, effektivisera tillverkning och
logistikkedjor.

LTU Business AB: LTU Business erbjuder bl.a. stöd kring innovationsledning och
marknadsvalidering av idéer i ett tidigt skede.

Additivt Teknikcenter: Ett center i Hultsfred där företag kan utveckla produkter genom
additiv tillverkning.

Elmia Subcontractor: Sveriges största industrievent och norra Europas ledande
underleverantörsmässa. Mässan arrangeras årligen på Elmia i Jönköping och har omkring 1
200 utställare och 15 000 besökare.

Printed Electronics Arena: En testbädd och innovationskluster som sammankopplar
akademi och industrin.

Acreo Fiberlab: Ett laboratorium för forskning, utveckling och tillverkning för avancerade
optiska fibrer.

Swerim: Ett ledande metallforskningsinstitut som har testbäddar och demonstratorer som
kan användas till utveckling och verifiering av produktionsprocesser och optimering av
materialegenskaper.

AI.MEE: Ett projekt som erbjuder testbäddar för företag och forskare att testa och utveckla
ny teknik inom AI och autonoma system. Projektet startades av Alfred Nobel Science park
och Örebro universitet.

Makers of Sweden: Ett nätverk av testmiljöer runt om i Sverige, där idébärare kan utveckla
sina produktidéer.

Snickericentralen Skellefteå: Ledande leverantör av projektanpassade snickerier.
Deras arbete omfattar allt från rådgivning och försäljning till produktion och montage.


