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Varför Smart industri?

Bidra till förnyelse, stärkt omställningsförmåga och därmed ökad konkurrenskraft i 
små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag genom att
främja digitalisering, strategisk kompetensförsörjning och hållbar produktion.

Utmaningar
• Små industriföretag ”har svårt att hänga med”
• Digitaliseringen driver på förändringstakten
• Affärsmodeller behöver uppgraderas
• Svagt strategiskt grepp om kompetensförsörjning
• Förlegade (inga alls?) föreställningar om jobb inom industrin



Smart industri – var drivs projekten?

Strategisk kompetensförsörjning – sju 
pilotlän

Samverkan skola och industri – sex pilotlän

Smart industri i regionerna – 16 projekt i 
20 regioner

Digitaliseringslyftet – coachning
Kickstart digitalisering täcker hela landet

Robotlyftet finns i alla regioner från mars 
2019



Digitaliseringslyftet 2019
Förnyelse i industriföretag

Insikt och lärande, delta i Kickstart 
digitalisering

Rådgivning & coachning, delta i 
caochningsprojekt som finns i nästan 
hela landet (kostnad 10 000-15 000 
kr beroende på region)

Digitaliseringscheckar max 250 000 
kr och 50 % egen finansiering. Söks 
regionalt, för företag med 2-49 
anställda.



Robotlyftet 2019-2021
Satsning på automation och robotisering i industri-SMF 

• Varför? Svenska företag har halkat efter. Nu efter Danmark. 
• Ökad automation ger ökad konkurrenskraft! Erfarenheter från Tyskland visar att 

företag som investerar i automation växer.
• Vad kan som företagare få hjälp med?

• Inspirationsträffar via seminarier i alla svenska regioner minst en gång per år

• Förstudie om möjligheter till robotisering efter kontakt med ”riksorganisationen”

• Sök automationscheck för projektering eller tester (max 150 000 kr, 50 % stöd)

• Robotlyftet rullas ut över hela Sverige från och med mars 2019



Vi har mera!
Det finns möjligheter till annat stöd

Internationaliseringscheckar – samma villkor som digitaliseringscheckar, men 
riktade till internationaliseringsaktiviteter

Enterprise Europe Network – EEN världens största nätverk för affärscoachning. 
EEN finns i ca 70 länder och erbjuder stöd till SMF utan kostnad (EU finansierar)

Produktionslyftet – SMF kan delta i startprogram och utvecklingsprogram till 
rabatterad kostnad. Drivs av RISE IVF och finns tillgängligt över hela landet



Vill du veta mer?
verksamt.se/digitalindustri
tillvaxtverket.se/smartindustri
tillvaxtverket.se/checkar

e-post: bjorn.langbeck@tillvaxtverket.se
telefon: 08-681 92 13
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