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Digitalisering och tillverksningsindustrin

Digitala lösningar har länge använts av konsumenter 
inom bland annat e-handel, mobilt internet och  
sociala medier. Digitaliseringen förändrar även till-
verkningsindustrin, vilken är av stor betydelse för 
länet, då det är den näst största branschen i Blek-
inge, offentlig sektor är den största. Sverige som 
helhet har en lång och framgångsrik industritradition. 
Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och 
skapar arbetstillfällen och har stor betydelse för 
Sveriges välstånd. I Sverige står industrin och den 
industrinära sektorn för en femtedel av landets 
BNP (bruttonationalprodukt) och sektorn står för 
77 procent av det samlade exportvärdet. I Blekinge 

står industrin för 57 procent av intäktsbasen. In-
täktsbasen är de företag som drar in intäkter till 
Blekinge, företag som har en marknad utanför länet.

Industrins huvudsyfte med att digitalisera är att 
höja kundvärdet och stärka konkurrenskraften.  
Digitaliseringen kommer att påverka industrisektorer 
på olika sätt och i olika takt. 

För att stärka företagen i utvecklingen inom  
digitalisering har företagsnätverk och aktörer  
under ledning av Region Blekinge bedrivit ett EU  
finansierat samverkansprojekt inom smart produk-
tion. Projektet pågick från 2016 till 2018. 
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Samverkansprojekt

Samverkansprojektet ”Smart produktion i tillver-
kande och bearbetande företag”, har drivits i 3 år 
av Region Blekinge, Tech Network (företagsnätverk 
inom industrin), Telecom City (företagsnätverk inom 
IT/Telekom) och Swedish Waterjet Lab/Techtank 
(industrikluster och industrilabb). Syftet har varit 
att små- och medelstora företag inom tillverkande/
bearbetande industri och IT/Telekom företag ska få 
ökad insikt och kunskap om innebörden och bety-
delsen av ”Industri 4.0” samt insikt i varandras 
branscher. Förhoppningen är att företagen därmed 
ska skapa nya affärsmöjligheter, konstellationer 
och på sikt stärka sin konkurrenskraft, tillväxt och 
behöva fler anställda i företagen. 

Begreppet Industri 4.0 kommer från Tyskland 
och syftar på smart produktion där allt i produk-
tionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat 

och bär med sig information för att kunna utbyta 
den med andra delar i produktionsprocessen. En 
smart fabrik som med hjälp av informationen styr 
sin produktionsprocess.

Företagen har i projektet deltagit i seminarier 
för inspiration, lärande och nätverkande. Särskilt 
intresserade företag har deltagit i fördjupade work-
shops och för att lära mer om varandras branscher 
har företagen deltagit i branschöverskridande möten 
och studiebesök på varandras företag. I slutet av 
projektperioden anordnade projektet en resa med 
företagen till Elmia Subcontractor mässan i Jön-
köping. På följande sidor beskrivs övergripande de 
aktiviteter som bedrivits i projektet.

Del av projektgruppen i Samverkansprojektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag.
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Seminarier

Framtidens industri 
Det första seminariet om framtidens industri på Soft 
Center i Ronneby besöktes av 50 företag. På pro-
grammet stod Mats Lindgren, vd för Kairos Future, 
som livfullt berättade om framtidens industri. Petter 
Bringsarve berättade om Södra Cells spännande 
utvecklingsresa och Mikael Månsson Lagström från 
Outpost24 gick igenom de viktigaste säkerhets-
frågorna inom IT och digitalisering.

Smart produktion och industri 4.0
Nästa seminarium Smart produktion och industri 
4.0 på Blekinge Tekniska Högskola under den årliga 
Blekingedagen, besöktes av nästan 100 deltagare. 

På programmet stod Christian Johansson, teknisk 
doktor vid BTH som berättade om kunskapsdriven 
utveckling och innovation som bidragit till nya koncept 
med korta ledtider inom industrin. Det handlar om 
exempelvis Internet of Things, robotik och 3D-printing 
som på olika sätt bidrar till nya affärsmodeller. 

Anders Jönsson, labbchef på Swedish waterjet 
Lab i Ronneby och Per-Olof Bengtsson, Trinnovera 
AB i Ronneby tog upp ett konkret exempel inom 
vattenskärning och digitaliserad sandförbrukning. 
Elis Carlström, forskningschef på Swerea IVF, lyfte 
fram ett antal digitala trender inom industrin: 

• Virtuellt och verkligt optimerade konstruk  - 
t ioner. Med 3D printing kan man forma nya pro-
dukter och testa prototyper på ett enkelt sätt. 

• Dumma processer blir smarta. Sensorer kan 
användas för att få information om resultat, 
artificiell intelligens anpassar systemet för 
bästa resultat. 

• Äntligen lyssnar konstruktörerna. De får mer 
återkoppling från tillämpningen av produkterna 
och tillverkningsprocesser kan kopplas ihop. 

• Min kompis maskinen. Människor och robotar 
arbetar tillsammans istället för att robotarna 
är förprogrammerade. 

• Storebror ser allt. Sensorer kan stoppas in  
i material och bidra till hållbara produkter,  
till smarta material osv. Samtidigt finns risker 
när allt mer är uppkopplat, vilket ställer höga 
krav på säkerhet.

Framtidens industri och hållbarhet 
Det tredje seminariet om Framtidens industri och 
hållbarhet på Eriksberg Vilt&Natur besöktes av  
30 företag. Första punkten på programmet hand-
lade om att ställa om företag i hållbarhetens tjänst 
och professor Karl-Henrik Robért, gav en uppskattad 
föreläsning om hållbar utveckling på flera plan. 
Därefter talade Nils Thulin, expert på strategiska 
säkerhetsfrågor, om grundläggande säkerhet ur  
ett affärsmässigt perspektiv. Till sist talade entre-
prenören, tech investor och futuristen Nicklas 
Bergman om att framtiden inte är vad den har varit 
– ett inspirerande och proffsigt framtidsföredrag 
med både tekniska och mänskliga förtecken.

Digital Leadership 
Fjärde seminariet, Digital Leadership, på Marin-
museet i Karlskrona var en heldag och besöktes av 
cirka 100 deltagare. Flera företag hade också med 
sig sina kunder på seminariet. På programmet stod 
Jonas Hammarberg som huvudtalare och talade  
inspirerande om digitalt ledarskap. Företaget Ericsson 
berättade om hur man kan använda 5G inom tran-
sportsektorn samt hur de har tekniken för att göra 
det möjligt att utföra olika debiteringsmodeller. 
Karlskrona kommun och Telenor berättade om lös-
ningar inom Internet of Things (IoT) och uppkopplade 
fordon, Blekinge Tekniska Högskola talade om  
Artificiell intelligens (AI), Internetsäkerhet och IoT 
demo arena stod också på programmet. Olika kund-
case med utmaningar, möjligheter och efterföljande 
diskussioner aktiverade åhörarna lite extra. 

Seminarium om Framtidens industri och hållbarhet.
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Framtidens industri och människan 
Femte seminariet om Framtidens industri och  
människan på Eriksberg Vilt&Natur besöktes av  
cirka 30 företag. Första punkten handlade om digi-
talisering och digital transformation samt om sam-
spelet mellan människa och teknik, och hölls av 
Anna Gullstrand, bl.a. grundare av Studio How.  

Digital transformation definierades som anpass-
ningar en organisation behöver göra för att vara 
konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. 

Nästa talare var Christina Stielli från Stielli  
Kommunikation AB som med mycket energi och 
humor gav oss kunskap om hur vi och vår hjärna 
fungerar i en föränderlig miljö och vilka beteenden 
vi kan vänta oss hos oss själva och hos andra. 

Kollaborativa robotar
Det sjätte seminariet om kollaborativa robotar hölls 
på Soft Center i Ronneby. Kollaborativa robotar 
”cobots” är anpassade för att arbeta tillsammans 
med människor och behöver normalt sett inte stå 
skyddade bakom nät eller plexiglas. På seminariet 
fanns två robotar på plats och företagen Universal 
Robots och Cobotech berättade om fördelarna med 
den kollaborativa tekniken som är kostnadseffektiv 
och enkel att programmera. Ett tjugotal företag av 
varierande storlek deltog. 

Seminarium om Kollaborativa robotar ”Cobots”.

Christina Stielli.
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Studiebesök/Branschöverskridande möte

Ett branschöverskridande möte på Södra Cell  
i Mörrum engagerade ett 20 tal företag. Södra  
Cell delade med sig av visioner, erfarenheter och 
spännande diskussioner kring digitalisering och 
förändrade arbetsförutsättningar och utmaningar. 

Ett branschöverskridande möte på Evomatic AB 
i Karlshamn engagerade ett tiotal företag. Evomatic 
delade med sig av erfarenheter och visioner kring 
robotisering, digitalisering, arbets miljö och före-
tagskultur. Företaget bygger nya och större lokaler, 
har många gedigna företag som kunder, är alerta 
och framåtsträvande. 

Det branschöverskridande mötet på Softhouse  
i Karlskrona engagerade ett 15-tal företag. Softhouse 
delade med sig av erfarenheter från sitt arbete och 
hur de ser på digitaliseringen av industrin. Före-
tagen delades in i mindre grupper och gick igenom 
tre olika stationer där de fick ta del av företagets 
olika uppdrag med olika tekniker och lösningar.  
Mingel och livliga diskussioner efteråt. 

10xLabs i Karlskrona berättade om sin metod för 
teknisk innovation och framtidsanalys. De sam-
arbetar bland annat med Blekingetrafiken, Region 
Blekinges varumärke för kollektivtrafiken i Blekinge 
(projekt Hämta) samt med Karlskrona kommun och 
världsarvsstaden. De tillämpar en process kallad 
Design Thinking som går ut på att göra fältstudier, 
bygga prototyper och testa dessa snabbt och 
veten skapligt. Ett tiotal företag var engagerade  
i besöket.

Ett branschöverskridande möte på Areff  
i Ronneby engagerade ett tjugotal företag. Areff  
arbetar med RFID och sätter identitet på ”döda” 
ting som läses av i t.ex. produktionsflöden, vid  
originalbestämning av reservdelar i produkter av 
olika slag, inom säkerhet och id kontroll. Företaget 
delade med sig av sin resa och sina möjligheter och 
utmaningar. Företaget har fått flera utmärkelser. 
 Södra Cell i Mörrum

Evomatic AB

Areff
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Under ett branschöverskridande möte på HiQ  
i Karlskrona gav företaget sin syn på smart produk-
tion. I Karlskrona är det 57 anställda konsulter och 
bland deras kunder finns Telenor, Ericsson, Kust-
bevakningen, NKT och SKF, men de jobbar också 
med små- och medelstora företag. En känd produkt 
som HiQ ligger bakom är betaltjänsten Swish. AI (arti-
ficiell intelligens) och machinlearning har de jobbat 
mycket med inom företaget SKF i Göteborg och även 
system inom gjuteriindustrin. Mötet avslutades 
med en givande workshop och diskussioner. 

Ytterligare ett branschöverskridande möte 
arran gerades på Yaskawa Nordic AB i Torsås.  
Företaget grundades 1976 och har cirka 160 an-
ställda samt cirka 50 inhyrda. Företaget i Torsås 
gör styrsystem till robotar för hela Europa och till-
verkar robotar och även helt färdiga moduler att 
sätta in direkt i produktion hos kund. Exempel på 
kunder är Sandvik, Toyota, Nibe. Hela företaget 
som är japanskt, finns globalt och har totalt  
14 500 anställda.

HiQ

Yaskawa Nordic AB
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Workshop Smart industri

Ett 15-tal företag har deltagit i en första praktisk 
workshop på Industri 4.0-labbet på Soft Center  
i Ronneby. Teori omsattes i praktiskt arbete  
i grupparbete och problemlösande uppgifter.

Inom projektet har det även hållits fördjupade 
workshops med El-Yta Kem AB och 3D Mekaniska  
i Olofström. Genomgång av process inom olika  
delar och behov av vad företaget behöver, innan  
investeringar sker i ny teknik.

Det har också varit tre fördjupade workshops 
med El-Yta Kem Ab, Olofström, 3D Mekaniska,  
Vilshult och Softhouse, Karlskrona.

Två företag, Orbit One och Kockums Maskin deltog 
vid workshopen som anordnades hos robottillver-
karen Yaskawa i Torsås. Under denna träff fick  
deltagarna möjlighet att bekanta sig med Yaskawas 
kollaborativa robot samt få en fördjupad förståelse 
för vad man bör beakta vid eventuell installation, 
såsom säkerhetsaspekter med mera. 

Workshops med industriföretag och IKT-företag 
gav en grundlig bild av industriföretagens nuläge. 
Det visade sig att ett av problemen låg i en alltför 
administrationstung hantering av inkommande och 
utgående gods.
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Business Forum

Projektet bjöd också in företagen till Business  
Forum 2017 på Volvo i Olofström som anordnades 
av Handelskammaren. En handfull företag tog till-
fället i akt att höra om regeringens nyindustriali-
seringsstrategi, om framtidsspaning utförd av  
for skaren Sten Grahn, om Volvos syn på framtidens 
produktion och om kompetensförsörjning och  
utmaningar som industrin står inför.
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Smart produktion reser till  
Elmia Subcontractor mässan i Jönköping 

Elmia Subcontractor är Sveriges största industri-
event där tillverkningsindustrins experter är samlade 
under ett och samma tak. Med närmare 1 200 ut-
ställare från runt 30 länder skapas helt unika förut-
sättningar för utveckling och lönsamma affärer. Ut-
vecklingen inom tillverkningsindustrin går snabbare 
än någonsin och att hålla sig uppdaterad för att stå 
stark i konkurrensen har aldrig varit viktigare. Det 
är inte längre "business as usual", som Elmia skriver 
på sin hemsida. Ett 30-tal företag från Blekinge 
följde med till mässan. Vi hyrde buss och fick till-
fälle att nätverka både på bussen och på mässan. 

I bussen på väg till Elmiamässan 
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Slutkonferens för Smart produktion 

Slutkonferensen i projektet hölls på Eriksberg Vilt  
& Natur. En heldagskonferens med intressanta  
talare. Techtank berättade om hur smart produk-
tion och digitalisering av industrin lever vidare  
genom aktiviteter inom Techtank och samgåendet 
med Ronneby Business Center. Under ledning av 
Jörgen Adolfsson, klusterledare på Techtank, disku-
terade deltagarna utmaningar som man ser fram-
över och gav input till klustrets framtida arbete. 

David Stålberg, digital rådgivare och tidigare chef 
på Google berättade om hur man leder och organi-
serar i accelererande förändring. Anna Frankzen 
Starrin, trend- och omvärldsanalytiker talade om 
megatrender och mänskliga aspekter i den digitala 
revolutionen. 

Konferensen avslutades med att företag som varit 
med i projektet berättade om sina erfarenheter.

Slutseminarium
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Nästa steg

Enligt Tillväxtverkets rapport (Industrins tillväxt 
och konkurrenskraft) har samtliga län en kon-
kurrenskraftig industri, det är de företag med  
250–499 anställda som har högst konkurrenskraft, 
och de med 1–9 anställda som har lägst. Snabbast 
relativa tillväxt i antalet anställda sker inom livs-
medelsindustri och transportmedelsindustri. Att  
industrin är konkurrenskraftig och växer står i mot-
sats till den ofta negativa bilden av industrins ut-
veckling.

Efter avslutat projekt har projektgruppen lämnat 
över stafettpinnen till Techtank, som nu också  
arbetar vidare med Smart industri i regionen.

I Blekinge har vi, som tidigare nämnts, en stark  
industrisektor, vi har också en IT/Telekom sektor 
samt företag inom IT säkerhetsbranschen. Blekinge 
Tekniska Högskola har flera relevanta utbildningar 
för dessa branscher och forskningsinstitutet RISE 
finns på plats i Techtanks närhet, så det finns flera 
skäl till att Blekinge kan stå sig stark i den globala  
konkurrensen.

SAMTLIGA LÄN  
HAR EN  

kon kurrenskraftig  
industri

FÖRETAG MED

250–499  
ANSTÄLLDA  

har högst  
kon kurrenskraft

1–9  
ANSTÄLLDA  

har lägst  
kon kurrenskraft
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