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Robotisering stärker svensk
tillverkningsindustri

Robotlyftet – strategisk satsning
på automatisering

Små och medelstora företag
är hårt konkurrensutsatta.
De förväntas vara flexibla
och ständigt ta in nya artiklar
samtidigt som de har en kort
planeringshorisont – ofta vet de
inte hur produktionen kommer att
se ut nästa månad eller kvartal.
Många av dessa företag har också
ojämn beläggning av maskiner
och andra resurser. Det är en
tuff verklighet men samtidigt är potentialen för flexibel
robotautomation stor, och lösningarna finns idag.
I ett internationellt perspektiv ligger Sverige på
femte plats på listan över länder med den högsta
robottätheten, mätt i antal robotar per 10 000 anställda
inom industrin. Bara i Sydkorea, Singapore, Japan
och Tyskland är robottätheten högre. Men om vi
exkluderar fordonsindustrin, som står för merparten
av robotanvändningen i Sverige, träder en annan bild
fram – då kommer vi på sjätte plats. Danmark, som inte
har någon fordonsindustri, kommer på fjärde plats med
nästan samma robottäthet som Japan.
Huvudparten av tillverkningsindustrin i Danmark består
av mindre och medelstora företag vilket för övrigt även
gäller i Sverige. En stor del av företagen är legotillverkare
med många produktvarianter och små serier vilket
kräver en robotautomation med hög flexibilitet och
nya automationslösningar än de som traditionellt har
utvecklats för högvolymproduktion.
Här behövs robotar och robotautomation som enkelt
kan flyttas mellan flera olika arbetsuppgifter med
minimal ställtid. Robotprogrammering för nya detaljer
måste vara enkel och den ska kunna utföras av
operatörerna. All denna teknik finns tillgänglig idag och
många mindre och medelstora företag har investerat i
robotautomationsanläggningar, men det går fortande för
långsamt – takten behöver öka!
Företagen behöver stöd för att komma vidare med sin
automatisering och därför är Tillväxtverkets satsning
Robotlyftet – där bland andra Robotdalen, Automation
Region och SWIRA medverkar – mycket viktigt.
Ove Leichsenring
Affärsutvecklare på Robotdalen, ordförande i SWIRA

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom
regeringens program Smart industri. Satsningen siktar
in sig på de cirka 4 500 svenska små och medelstora
industriföretag där potentialen för robotisering är stor
men där det saknas budget eller rätt kunskap.
– Det finns många företag med 10-50 anställda
som behöver en push, både kompetensmässigt och
ekonomiskt, säger Bernt Henriksen, senior automationsoch produktionsspecialist på Automation Region. Vi
har högtryck i produktionen, men vi har gått bakåt
i robotiseringen. Det kan vara svårt att prioritera
utveckling när det tickar in pengar.
Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt
stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga
nätverk. Finansieringen kommer från Tillväxtverket
och utförare är IUC-nätverket, Automation Region,
Robotdalen, RISE IVF samt SWIRA.
Inför 2020 ökar Automation Region sitt engagemang
inom Robotlyftet ytterligare, bland annat med en
föreläsningsserie och ett stort antal Automation Expo
runtom i landet. Dessutom genomförs utbildningspaket
i samarbete med Robotdalen. Förutom att tillvarata det
kostnadsfria stöd som är tillgängligt via Robotlyftet
och Automation Regions beställarverktyg så har Bernt
Henriksen en generell rekommendation till företag som
står inför en satsning på automatisering.
– Investera tid och låt personalen vara delaktig i hela
processen. Det måste få bli deras baby, då blir det som
bäst, avslutar han.

Följ med Automation Region till IPEC
Automation Region bygger vidare på det strategiska samarbetet
med Tyskland och aktörerna Automation Valley, Schwedishe
Handelskammer, Engineering 2050 samt Enterprise Europe
Network. Som nästa steg i satsningen medverkar Automation
Region vid Integrated Plant Engineering Conference – IPEC –
den 10 till 12 mars i Nürnberg. Intresserade medlemsföretag är
välkomna att följa med.

Utveckling av autonom robotvagn
Automation Region har tidigare berättat om ett EU-finansierat
projekt som söker lösningar på problematiken kring
markpackning inom lantbruket. Nu konceptualiseras en av
projektets innovationer – Fieldgofer, en autonom robotlösning
som tömmer spannmål från skördetröskan.

Samverkan i fokus – Umeå Tech Arena
Umeå Tech Arena sammanför stora industribolag och startup
bolag i samtal om ny teknik, gemensamma utmaningar och
potentiella samarbeten. Den 26 november genomfördes höstens
upplaga av konferensen som arrangeras av Uminova Innovation
– 450 deltagare var på plats och Automation Regions Catarina
Berglund medverkade som talare (foto Patrick Trägårdh).

Medlemmars och partners aktiviteter

Automation Regions aktiviteter

Utbildning i maskinsäkerhet

Uppkopplad industri – cyberfysikala system

Utbildning i Västerås 2019-12-10 · Arrangeras av ABB AB
Jokab Safety

Frukostmöte i Västerås · 2020-02-04

Elektronikexpo 2020 i Västerås

Frukostmöte i Stockholm · 2020-02-05

Uppkopplad industri – cyberfysikala system

Mässa i Västerås 2020-05-27 · Arrangeras av Elektronikexpo

Intelligenta system – intelligenta autonoma system
Frukostmöte i Västerås · 2020-03-03
Intelligenta system – intelligenta autonoma system
Frukostmöte i Stockholm · 2020-03-04
Följ med Automation Region till IPEC i Nürnberg
Paketresa · 2020-03-10

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt
över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens,
stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

