
Digitalisering och Smarta fabriker 
– ett sätt att locka ungdomar till teknik
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En arena där näringsliv och skola möts för 
att stärka kompetensförsörjningen inom 

industri och teknik



Samarbetspartners

Mer än 250 samarbetspartners bidrar med kontantfinansiering, komponeter och tid.



Projektet är ett samarbete mellan näringsliv och skola med syfte att:

• Skapa en ny öppen mötesplats för att visa ny teknik och lösningar i ett praktiskt 
sammanhang

• Stärka återväxten inom industri och teknik genom att på ett nytt innovativt sätt ge bilder av 
spännande arbetsuppgifter inom teknik

• Stärka regionen och AB Sverige

Projektet genomför aktiviter i form av mässor, event, fortbildnings- och inspirationsdagar för 
ungdomar och lärare i grundskolan samt studie- och yrkesvägledare.

Kort om projektet





Projektets hemsida
www.mojligheternasvarld.se

Scanautomatic, ProcessTeknik och GY-dagarna (9-11 oktober 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=OlJMN-GAoo4

Karlstad (13-17 maj 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=eXOUoZ1D0Gw&feature=youtu.be

Industridagen (14 oktober 2013)
http://vimeo.com/78752571

Skaraborg (7-11 april 2014)
http://www.youtube.com/watch?v=Fc7kYNuaRKc

Skaraborg (18-27 mars 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=g4rk_8eBTEI

Skaraborg (14-18 mars2016)
https://www.youtube.com/watch?v=54hzPI86Da0&feature=youtu.be

Frågor: Johan Bengtsson, johan.bengtsson@gtc.com, 0708-58 19 68
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Mål

• Uppdatera befintlig bilfabrik och ta fram informations- och 
utbildningsmaterial (Bilfabriken 4.0)

• Fortbilda och sprida kunskap om ”Smarta Fabriker”

• Ta fram ett beslutsunderlag för en utställning  om ”Smarta fabriker” på 
Universeum 

Syfte

• Öka attraktiviteten för teknik och yrken inom industriföretag

• Kompetensutveckling och säkra kompetensförsörjning

• Trygga svensk industris konkurrenskraft på en global marknad

Förstudie om utställning 

”Smarta fabrik” och Bilfabriken 4.0



Komplexitet
Produktivitet

Tid

1700 1800 1900 2000

De industriella revolutionerna



Miljösmart produktion

Augumented reality

Additiv tillverkning

Internet of things

Digital Twins

Smarta Arbetsätt

Det attraktiva arbetet

Networked Society

Underhållsmässan

(8-11 mars)



Uppkopplade fabriker, fjärrdiagnos av robot och 
tillståndskontroll av produktionsutrustning.

Internet of Things



Nätverkssamhället och ny kommunikationsteknik ger 
nya möjligheter som tex realtidsuppföljning av nyckeltal 
och övervakning på distans.

Networked Society



Virtuell simulering av tillverkningsprocessen med hjälp 
av inskannad punktmolnsmodell, flödessimulering och 
robotmodell.

Digital Twins



Nya flexibla möjligheter för att lösa problem, tillverka 
innovativa komponenter och göra reservdelar.

Additiv tillverkning



Realtidsstöd vid felsökning och instruktioner på distans.

Augmented Reality



Smarta arbetsätt

Flexibla informationskanaler med hjälp av t ex QR-
koder för felsökning och kvalitetssäkring.



Det attraktiva arbetet

Konkurrenskraft, förnyelse och en hållbar arbetsplats 
genom goda arbetsförhållanden.



Minskad miljöpåverkan genom t.ex. 
energieffektivisering och hållbart underhåll.

Miljösmart produktion



Företagen lär upp ungdomarna

som skall jobba i montern



Teknikcollege studenter (177st)

besöker ”Smarta fabriker” och seminarium



Workshops ”Smarta Fabriker”

med Teknikcollege studenter 



Workshops ”Smarta Fabriker”

med årskurs 6 och 7



Förslag på nya workshops som tillkommer i oktober
• Collaborative Robots

• Virtual commissioning

• Connected factory och IT säkerhet

• Förebyggande Underhåll och Big data



Scanautomatic och Processteknik

(400 m2, 4-6 okt)



Målgrupp

• Yrkesverksamma inom teknik- och industriföretag

• Studerande på Teknikcollege och Högskola

• Lärare på Teknikcollege och grundskolan

• Ungdomar i grundskolan (koppla till läroplanen och skolans uppdrag t ex 
användning vid studiebesök, uppgifter under praktik/prao )

• Studie- och yrkesvägledare

Använda ”fabriker” för att utbilda

och informera



Använda ”fabrikerna” för att 

påverka politiker och beslutsfattare



Produkten

Kartongbilar och cardboard men i princip vad som helst kan tillverkas så länge 
vi använder kartong



Plockning av 
kartonger

Taggning och 
tryck

Stansning och
Bigning

Spillåtervinning 
och utleverans

Ideskiss till ny fabrik och utställning på Universeum

Automatiserad process (4 moduler som vardera är 1,2 x 0,8 meter)

5 st arbetsstationer för manuell vikningUtställningsyta
• Personifiering och beställning av produkt

• Utvecklingsprocessen från idé till färdig 
fabrik med fokus på virtual commissioning

• Den smarta fabriken - demo och workshops 
(Internet of things, Networked Sociaty, 
Augumented Reality, Digital Twins, Additiv 
tillverkning, Collaborative Robots, Connected
Factory, IT säkerhet, FU och Big data, Miljösmart 
Produktion, Smarta arbetssätt, Det attraktiva 
arbetet)

Yta 100 m2



Scenario 5

Fast utställningar runt om i landet och trailers


