
Slutpresentation

Slututvärdering Robotlyftet
21 januari 2022

Clara Leandersson



Agenda
• Centrala resultat från utvärderingen

• Programmets utformning och relevans

• Måluppfyllelse och resultat bland
företag, genomförare och integratörer

• Rekommendationer för vidare arbete



Programmets
utformning är
ändamålsenlig



Programmets utformning är
ändamålsenlig
• Programmet möter ett stort behov bland målgruppen

• Programmet möter ett marknadsmisslyckande

• Bygger på lärdomar från tidigare insatser inom
området och testades genom pilotprojektet PILAR.

• Enhetligt koncept med ett nationellt samordnat
genomförande

• Enhetligheten bidrar till ökad synlighet för
programmet och skapar effektiva lärandestrukturer
mellan dess genomförandeaktörer

• Upphandling istället för utlysning möjliggör effektivitet
och kravställning

• Välfungerande samverkan mellan de olika
programparterna

• Programmet fyller en viktig funktion i stödsystemet
och kompletterar närliggande insatser



Måluppfyllelsen är
hög





Robotlyftet har bidragit
till investeringar i
automation



214 företag har beviljats
automationscheck

511 företag har genomfört
FU-studier

1 300 telefonintervjuer
med företag



80%
Av företagen har eller
kommer att ha investerat
inom ett år

97%
Av företagen uppger att det
har lett till den
kunskapsökningen de trodde

98%
Av företagen uppger att
det minskat de tekniska
och ekonomiska riskerna



Ökad kunskap och förmåga att
initiera automationsprojekt

• De flesta intervjuade företag har kommit så långt att de kan
omsätta kunskap till beställarkompetens (och kravställning)

• Flera företag kan redan nu se vad deras nästa
automationsprojekt kommer handla om

• Robotlyftet har gett ökad trygghet i förmågan att initiera
egna projekt och vilka steg som behöver tas

• Bidragit till att företag har kunnat styra om produktionen
mot nya marknader, kunder, produkter m.m.

• Perspektivskifte – företagen ser på produktionen och dess
potential på nya sätt – förutsättningar för framtida
investeringar

• Automation börjar synas som en del av företagens
strategiska utvecklingsarbete





Stödsystemet har stärkt
sin förmåga att stötta
företag inom
automation



Stödsystemet har stärkt sin
förmåga att stötta företag
inom automation

• Nya samverkanskonstellationer

• Samverkan har utvecklat arbetssätt och höjt kunskapen
hos stödaktörerna

• IUC har utvecklat förståelsen för automation i SMF och
anpassat sitt arbetssätt kontinuerligt

• Experterna har stärkt sin förståelse för
förutsättningarna för automation i SMF

• Certifiering genom Swira har synliggjort utbudet av
relevanta och kvalitativa integratörer

• … men samverkan hade kunnat stärkas ytterligare



Integratörerna har ökat sin
förståelse för SMF
• SMF är sen tidigare en bekant kundgrupp för flera, men

bidragit till en fördjupad förståelse

• Bättre på att möta företagen på olika mognadsnivåer

• Integratörerna ser att Robotlyftet är bättre känt nu, att
företagen pratar mer med varandra

• Integratörerna ser potential i SMF som kundsegment,
då dessa kan komma snabbare till beslut och har färre
tekniska detaljkrav än större bolag

• För mer affärer med SMF ser några av integratörerna
att det behövs affärsmodeller för förstudier



Robotlyftet har redan nu bidragit till ökad
robotautomation i Sverige

• Programmet har redan nu bidragit till investeringar i automation bland SMF

• Höjd kunskap och stärkt förmåga att initiera nya automationssatsningar

• Höjd kunskap och stärkta förmågor hos genomförare

• Ökad samverkan och metodutveckling mellan genomförare

• Ökad förståelse bland integratörer om behoven



Rekommendationer



Genomförare (FFA IUC)

· Fortsätt jobba med automation som ett av flera
verktyg.

· Fortsätt kombinera expertiser i
samverkanskonstellationer för ett starkt erbjudande

· Inför framtida samarbeten - tydliggör integratörernas
roll och våga ha en närmare dialog

· Fortsätt utveckla samverkan nationellt mellan
noderna och hitta synergier mellan
fortsättningsprojekt, insatser och gemensamma
erbjudanden

· Sprid de goda exemplen från Robotlyftet

• Särskilt till experter: Verka för insatser där expertis
inom automation och robotik kan tillgängliggöras för
objektiva bedömningar av företags potential

Integratörer/Swira

· Särskilt till Swira - Håll certifieringen uppdaterad och
se till att den används (viktigt strukturkapital som
byggts upp).

· Behovet är stort bland SMF. Använd de goda
exemplen från Robotlyftet för att nå ut till
målgruppen

· Det behövs fungerande affärsmodeller på sikt. Se
över möjligheten att genomföra ”förstudier light”
som affärsidé.
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