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En svensk plattform för Industri 4.0
Produktion2030 samlar Sverige för hållbar 

och konkurrenskraftig produktion
– tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!

Martin Friis
National Co-ordinator Testbed Smart Production



Produktion 2030´s system för innovation

Projekt
- Idé projekt
- FoU projekt
- Testbäddsprojekt
- Strategiska projekt

Analys & Interna-
-tionalisering
- Omvärldsanalys
- Påverkansarbete

Utbildning
- Forskarskola
- Civilingenjör 4.0

SMF
Resultatspridning med
industrikluster tex IUC
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Digitala Stambanan

Utforskande innovationsprojekt i samverkan mellan 

Finansierat av 



Analog

Digital

Innovationsfas
innovationssystemet investerar
(offentligt, akademi, industri)

Brytpunkt

Kommersialiseringsfas
Industrin ger avkastning

Best Practice-fas
Föregångarna visar vägen



Digitala Stambanan
Mål:
- förtydliga behovsbilden för 

digitala värdekedjor, plattformar och marknader
- visa på de möjligheter som kan skapas av en ny digital infrastruktur
- sprida kunskap bland beslutsfattare och företag

Drivkrafter: 
- PULL-driven produktion med hög variabilitet
- Minimera slöseri/Maximera värdeförädling i hela värdekedjan

Möjlighet:
- Industri 4.0: Digitaliserade affärsekosystem



Varför kallar ni projektet
Digitala Stambanan? 



System av system för 
att förflytta människor, 
djur och gods => 
möjliggöra 
kommunikation och 
handel

Skapade förutsättningar 
för det välfärdssamhälle vi 
har idag



Information sägs 
vara nutidens olja
för värdeskapande

digital stambana för

effektiva sätt att utbyta 
data mellan företag, möjliggöra
digital kommunikation och

handel, tillgänglig för alla 
företag oavsett storlek



Digitala Stambanan
Leverantörskedja Tunga fordon

Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen

Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen

Insight Industry Plattform

DigiTwin

DataTwin

Billerud AI

Boliden Raw Material Profit Planning



Råvaror Material-
processer

Tillverkning
tier 3 & 2

Tillverkning
tier 1 OEM Distribution

Marknad

Koppar

Stål

Förpackning Fordon

Boliden EEPAB

Outokumpu

BillerudKorsnäs Lönneberga

AlfaLaval

Kalmar

FordonIconex (Polen) Volvo CE

GA Industries

Bufab
Nitator

Värdekedjor

Fordon

Bofoorge

EG Electronics



Tunga fordon

Komplexa produkter med hög 
kundanpassning där både små och stora 
företag är involverade.







DataTwin

Optimerar produktionssteget 
plåtvalsning genom effektiviserat 
utbyte av data mellan 
förädlingskedjans produktionsenheter.



Digitalisering & värdeskapande
kräver

integration av data & information

ERP – Enterprise Resource Planning 
MES – Manufacturing Execution System 
PLM – Product Lifecycle Management



SILOS



Vi har rätt förutsättningar för samarbete och innovation!

• Individualism – ansvarstagande och eget driv
• Ej hierarkisk – inga titlar & direkt approach
• Platta organisationer – underlättar kommunikation
• Hög tillit – grunden för samarbete  
• Jämlikhet – heterogena grupper 

Samarbete – en konkurrensfördel!



När samarbetet blir digitaliserat uppstår nya utmaningar:

• Klassificera data – vad är hemligt, vad är känsligt?
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Utmaningar kring digitaliserat samarbete/värdeskapande

• Klassificera data – vad är hemligt, vad är känsligt?
• Tillit – Hur kan vi lita på varandra och den data som vi delar?
• Transparens – Man kanske vill vara transparent mot vissa men inte 

mot andra. 
• Interoperabilitet – Säkerhet när olika system ska få rätt att göra 

operationer i andra system.
• Hot från omvärlden som syftar till att förstöra för verksamheten 

(låsa/kryptera information som gör att fabriken inte kan köras)



Dataströmmar
och affärer

Digital
Tvilling

Fysiska flöden
och affärer

Systemiska Effekter
Industriell Revolution
på riktigt…

cyber-fysiska
produkter

3D
ERP
PLM
AMSPlattformar

Digitala Affärsekosystem



Vill ni veta mer? www.digitalastambanan.se

Magnus Mörstam
magnus.morstam@intelliger.se
0708-88 77 65 

Eller kontakta…

Martin Friis
martin.friis@teknikforetagen.se
0730-72 35 00



Digitala Stambanan


