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Sammanfattning
I januari 2016 beslutade regeringen om Smart industri – en
nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Tillväxtverket har flera
uppdrag kopplade till strategin och det övergripande syftet med dessa
är att bidra till förnyelse och stärkt omställningsförmåga för att på så
sätt uppnå ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag
och industrinära tjänsteföretag.
Ett av uppdragen inom Smart industri handlar om att synliggöra goda
exempel på företag och lösningar som ligger långt framme i den
industriella utvecklingen.
Tillväxtverket genomför uppdraget att synliggöra goda exempel
genom:
• projektfinansiering till IVA för att genomföra projektet
Digitalisering inom industriföretag – Smart industri. Projektet
omfattar dels en företagstävling som genomförs i tre omgångar
under projekttiden, dels 14 regionala forum om digitalisering
runt om i landet.
• ta fram goda exempel på företag som ligger långt framme i sin
industriella utveckling samt producera och sprida filmer och
artiklar om dessa. Spridning har framför allt skett via
tillvaxtverket.se/smartindustri, sociala kanaler, intermediärer
och andra aktiviteter i syfte att inspirera små och medelstora
industriföretag att ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete.
IVA har under 2017–2019 genomfört tre omgångar av
företagstävlingen Smart industri. Vinnarna är Emballator Lagan Plast
(2017), Lundqvist Trävaru (2018) och Garantell (2019). IVA har även
genomfört 14 forum om digitalisering, vilka nått knappt 1400
deltagare runt om i landet.
Tillväxtverkets har publicerat sex filmer och åtta artiklar på den egna
webbplatsen, på YouTube och i sociala kanaler. Filmerna har spridits i
enlighet med en spridningsplan. Sammanfattningsvis har spridningen
av filmer och artiklar med goda exempel nått ut brett. På
Tillväxtverkets Youtubekanal har filmerna visats ca 1000 gånger per
film och totalt mer än 7700 gånger sammanlagt. På Facebook har varje
inlägg visats mellan 1000 och 2000 gånger och på Linkedin omkring
1500 gånger per inlägg. Google Analytics visar att artiklarna har lästs
mellan 70 och 350 gånger beroende på hur länge artikeln varit
publicerad.
Det kan konstateras att filmer är enklare att sprida än artiklar.
Filmernas format, med en kort version anpassad för sociala medier
och en längre version anpassad för seminarier och andra
spridningstillfällen, är troligen en framgångsfaktor. Däremot är det
inte möjligt att avgöra om inläggen har nått rätt målgrupper och

därmed uppfyller syftet att inspirera andra företag att ta nästa steg i
sitt digitaliseringsarbete.
Uppdraget har genomförts under en period med högkonjunktur. Det
innebär att företag generellt sett fokuserar på att driva sin dagliga
verksamhet och att det strategiska utvecklingsarbetet nedprioriteras i
företag med begränsade resurser och ont om tid.
En slutsats från uppdraget är att små och medelstora industriföretag
är svåra att nå med goda exempel som inspirerar till förnyelse och
förändring. För att lyckas nå företagen krävs ett långsiktigt, uthålligt
arbete och att prioritera sammanhang och nätverk där företagen redan
finns och verkar. Intermediärernas roll är särskilt viktig, eftersom
flertalet redan har etablerade relationer med företagen. Efterfrågan på
goda exempel, med fokus på film som de kan visa för företag i samband
med sina aktiviteter för företag, är stort.
En andra slutsats är att det tar tid att få fram goda exempel bland de
små och medelstora industriföretag som ett resultat av företagens
deltagande i olika insatser. Det kan dröja upp till två år innan tydliga
goda exempel kan identifieras.
Tillväxtverket kan konstatera att många små och medelstora
industriföretag ännu inte har kommit igång med sitt utvecklingsarbete
och vår bedömning är att deras behov av digitalisering för framtida
konkurrenskraft är stort. Ett strategiskt och sammanhållet
kommunikationsarbete utifrån företagens behov är avgörande för att
skapa tydlighet hos företagen.
Det är slutligen Tillväxtverkets bedömning att det är både angeläget
och efterfrågat att fortsätta synliggöra goda exempel. Tillväxtverket
bedömer att den bästa effekten skulle uppstå om ett strategiskt
kommunikationsarbete kring att synliggöra goda exempel ingår som
en del i ett större, sammanhållet uppdrag inom Smart industri och inte
som ett separat uppdrag. På så sätt underlättas kommunikationen till
företagen om det offentliga, samlade erbjudandet och goda exempel
kan lyftas fram som del i en resultatredovisning.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket fick under 2016 fem uppdrag med utgångpunkt i Smart
industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Under 2018 tillkom
ytterligare tre uppdrag. Regeringsuppdragen har olika inriktning och
tidsram, men det gemensamma övergripande syftet är att bidra till
förnyelse och stärkt omställningsförmåga och därmed ökad
konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag. Tillväxtverket
fokuserar i första hand på att stärka de små industriföretagens arbete
med digitalisering, kompetensförsörjning och hållbar produktion.
Uppdragen inom Smart industri omfattar följande insatser:








Digitaliseringslyftet (78 mnkr): fler små industriföretag
utvecklar sina processer och verksamhet med hjälp av digital
teknik (2016–2019), slutrapporteras 2020-03-30
Robotlyftet (100 mnkr*1): öka kunskapen om automation
hos små och medelstora industriföretag samt erbjuda
automationsstöd för att öka graden av automation/
robotisering i industrin (2018–2021), slutrapporteras 202203-30
Tillverkning i Sverige – (20 mnkr): stärka förutsättningarna
för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i
Sverige (2018–2019), slutrapporteras 2020-03-30
Smart industri i regionerna (80 mnkr*): ett uppskalat och
breddat uppdrag för att främja omställningen mot en smart
industri på regional nivå och skapa goda förutsättningar för
industrin i hela landet (2018–2020), slutrapporteras 2021-0331
Strategisk kompetensförsörjning (19 mnkr): underlätta och
driva på industriföretagens arbete med strategisk
kompetensförsörjning (2016–2019), slutrapporteras 202003-31

Följande tre uppdrag slutrapporteras under mars månad 2019:



Smart industri i regionerna (25 mnkr): involvera
regionerna i tillväxtarbetet för industriföretagens
konkurrenskraft (2016–2018), slutrapporteras 2019-03-01
Samverkan skola – industri (9 mkr): öka elevers kunskap
och intresse för yrken och arbetsgivare inom industrin (2016–
2018), slutrapporteras 2019-03-01

1

Dessa uppdrag fick under 2018 en reducerad tilldelning/budget från regeringen för
uppdragets genomförande.
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Synliggöra goda exempel inom industrin (6 mkr):
synliggöra framgångsrika företag skickliga på industriell
utveckling för inspiration (2016–2018), slutrapporteras 201903-31

Denna slutrapport omfattar det sistnämnda uppdraget, som enligt
regeringsuppdrag syftar till ”att synliggöra exempel på företag i
Sverige som ligger i den industriella utvecklingens framkant.
Insatserna kan exempelvis genomföras i form av en tävling”.
Uppdraget omfattar 6 miljoner kronor och Tillväxtverket beviljade 5
miljoner kronor i december 2016 som projektmedel till IVA för att
genomföra en företagstävling och regionala forum för att lyfta fram
digitaliseringens betydelse för små och medelstora industriföretag.
Detta innebär att IVA står för en stor del av genomförandet av
uppdraget.

1.2

Mål

Målet för uppdraget är att:




1.3

inspirera små och medelstora industriföretag till förnyelse och
utveckling genom konkreta exempel på hur framgångsrika
företag har gjort för att förnya och effektivisera sin
verksamhet, produktion och sina processer med hjälp av
digitalisering.
öka kännedomen om vilka möjligheter digitalisering, ett
strategiskt kompetensförsörjningsarbete och hållbarhet för
med sig.

Målgrupper

Den primära målgruppen är:


små och medelstora industriföretag, med fokus på företag med
10–99 anställda.

Sekundära målgrupper är:





genomförare av projekt inom Smart industri (IUC,
Teknikföretagen samt industrins övriga företrädare och
organisationer
kommuner (näringslivschefer, näringslivsansvariga m.fl.)
regionalt utvecklingsansvariga aktörer och andra aktörer inom
det företagsfrämjande systemet
myndigheter och organisationer med relevans för industrins
industriella utveckling

De sekundära målgrupperna är viktiga som intermediärer ur två
aspekter, dels för att lämna förslag på företag som kan lyftas fram som
goda exempel, dels som samarbetspartner för att filmer, artiklar,

10

seminarier etc. som tas fram i uppdraget ska få spridning och nå
målgrupperna.
Interna målgrupper är medarbetare på Tillväxtverket som ska ha en
god kännedom om industrins behov och utmaningar och den
omställning och förnyelse som sker och behöver ske i industrin. Som
myndighet ökar därmed vår samlade kunskap om industrin och vi
använder vår kunskap på ett strategiskt sätt för att förmera våra
insatser.

1.4

Metod

Samtliga åtta uppdrag koordineras internt för att ta vara på synergier
mellan uppdragen och för att bidra till ökad tydlighet internt och
externt. Uppdraget att synliggöra goda exempel är ett
kommunikationstungt uppdrag som är till nytta för samtliga uppdrag
inom Smart industri, både internt och externt. Uppdraget förstärker
därmed kommunikationsarbetet för samtliga uppdrag inom Smart
industri, såväl inom Tillväxtverket som hos samtliga aktörer
involverade i arbetet med Smart industri.
I genomforandet av insatserna anvander vi vara tre verktyg:
Finansiering. Genom att bevilja projektmedel till IVA ges tillgang till
ett brett natverk och ett etablerat samarbete med storforetag inom
industrin och darmed goda forutsattningar att lyfta fram behovet av
fornyelse i sma och medelstora industriforetag. Foretagstavlingen
lyfter fram konkreta exempel pa foretag som ar framgangsrika nar det
galler digitalisering.
Kunskapsutveckling. Statistik och fakta ar ett satt att synliggora
industrin och bidrar till att lyfta industrins betydelse for Sveriges
ekonomi, vilket aven understodjer arbetet med att lyfta fram goda
exempel. Film, artiklar och storytelling har i tidigare uppdrag visat sig
vara framgangsrika verktyg for att oka medvetenheten hos
malgrupper.
Nätverk. Effektiv samverkan med industrins foretradare, regionalt
utvecklingsansvariga och andra organisationer ar avgorande – dels for
att fa tillgang till fler goda exempel, dels for att sprida de goda exempel
som tas fram i relevanta kanaler. Dessa organisationer ar aven viktiga
for att kvalitetssakra urvalet av goda exempel. Tillvaxtverket har i
verksamheten en bred forankring utifran de uppdrag som vi ansvarar
for inom Smart industri, men aven inom ramen for andra insatser med
koppling till industrin, till exempel digitaliseringscheckarna, smart
specialisering, Produktionslyftet, det regionala
kompetensforsorjningsarbetet, insatser for enklare vagar till jobb och
kompetens med mera.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

En utmaning att hitta företagsexempel som inspirerar

Tillvaxtverket har valt att lyfta fram exempel som mindre
industriforetag kan identifiera sig med. För att inspirera till förnyelse,
utveckling och förmedla vikten av att utnyttja fördelarna med
digitalisering är det centralt att företagen som är målgrupp för filmer
och artiklar känner igen sig och att budskapet går att ta till sig.
Utgångspunkten när vi valde ut de goda exemplen var att visa på olika
utmaningar och olika lösningar på utmaningarna. Det var också viktigt
att lyfta exempel på företag från olika delbranscher inom industrin och
från olika delar av Sverige.
Detta innebar att inga filmer och artiklar har gjorts med storforetag,
som dessutom har egna resurser for filmproduktion. De mindre
företagen är dock inte lika synliga och lätta att identifiera som de stora.
En utmaning för Tillväxtverket har varit att hitta exempel på små och
medelstora företag som verkligen ligger i framkant. Mycket
efterforskning, nätverkande och kontakter har krävts för att få fram en
bruttolista med företag att kontakta. Vi har bland annat samlat in
förslag på företag genom en digital förslagslåda på vår webbplats, vid
erfarenhetsträffar i våra Smart industri-uppdrag, bland företag som
deltagit i Produktionslyftet samt genom kontakter med
företagsfrämjande aktörer.
Flertalet av de forslag som kommit in till Tillvaxtverket har antingen
varit stora foretag, foretag verksamma i andra branscher an
tillverkningsindustrin eller sadana som inte kommit tillrackligt langt i
sitt digitaliseringsarbete for att kunna uppvisa konkreta resultat och
nytta av digitaliseringen.
Värt att notera är att fler goda exempel i de olika uppdragen inom
Smart industri börjar komma fram nu när insatserna har pågått ett tag.
Det innebär att tiden nu börjar bli rätt för projektledare i
coachningsprojekten och Kickstart Digitalisering att föreslå
företagsexempel att synliggöra, där även företagens nytta av insatsen
tydligt kan demonstreras. Att synliggöra goda exempel kommer att
vara en prioritering i Digitaliseringslyftet under resten av året, som en
del i resultatredovisningen av uppdraget.
Det är således angelaget att fortsatta lyfta fram goda exempel inom
industrin for att fler ska ta intryck av de foretag som ligger i den
industriella utvecklingens framkant. Det forutsatter dock uthallighet
och langsiktighet i insatserna for att de goda exemplen ska kunna vaxa
fram.
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2.2

Utmanande att nå de små och medelstora industriföretagen

Uppdraget har genomförts under en period med högkonjunktur.
Företagen är i första hand fokuserade på att driva sin dagliga
verksamhet och att klara sin åtaganden gentemot kunder, leverantörer
och anställda på ett bra sätt. Strategiskt utvecklingsarbete, som att
delta i olika utvecklingsinsatser inom Smart industri, prioriteras inte
heller alltid i företag med begränsade resurser och ont om tid.
Små och medelstora industriföretag är därmed svåra att nå fram till
med goda exempel som inspirerar till förnyelse och förändring. Det
förutsätter att man lyckas nå företagen i sammanhang och nätverk där
de redan finns och verkar. Intermediärernas roll är särskilt viktig,
eftersom flertalet aktörer som är engagerade i att genomföra olika
Smart industri-uppdrag redan har etablerade relationer med företagen
och därmed lättare kan nå målgruppen. Efterfrågan på goda exempel i
allmänhet och film i synnerhet är stort. Aktörerna lyfter fram film som
särskilt viktigt för att konkretisera nyttan med digitalisering, inte
minst eftersom många företag anser att digitalisering som begrepp är
diffust och otydligt.
Sammantaget kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra. Fler
företag behöver ta nästa steg för att med hjälp av digital teknik och nya
lösningar utveckla sin verksamhet och stärka sin konkurrenskraft. De
företag som inte utvecklas i takt med förändringarna riskerar att slås
ut. Industriföretag med 10–99 anställda har särskilt stora utmaningar
– de har inte den flexibilitet som de minsta företagen har samtidigt
som de saknar de större företagens resurser och uthållighet.
Tillväxtverket kan även konstatera att många små och medelstora
industriföretag ännu inte har kommit igång med sitt utvecklingsarbete
och att deras behov av digitalisering för att de ska klara sin framtida
konkurrenskraft är stort. Det har som nämnts varit en utmaning att
fånga industriföretagens intresse för att delta i de olika aktiviteter som
erbjuds inom Smart industri. Av detta följer också att det är svårt att
hitta sammanhang där de små företagen redan finns och kan ta intryck
av hur andra företag framgångsrikt har arbetat med sin digitalisering,
exempelvis genom att se filmer eller att lyssna på ett inspirerande
företagsexempel. Samtidigt krävs som i allt kommunikationsarbete ett
uthålligt och sammanhållet kommunikationsstrategiskt arbete och
visst tålamod innan resultaten kan förväntas komma.

2.3

Ett strategiskt och sammanhållet arbete med
kommunikation och spridning av goda exempel är
avgörande

Vi kan konstatera att ett kommunikationsintensivt uppdrag som detta
förutsätter ett samarbete både internt och externt för att lyckas. Med
utgångspunkt i företagens behov är tydlighet i kommunikationen
avgörande, eftersom insatserna är många. Det är inte så lätt för
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företagen att uppfatta och avgöra vilka insatser som är relevanta just
för dem.
Tillväxtverket har lyckats väl med att ta fram filmer och artiklar men
det har varit en utmaning att finna de goda exemplen. Vår bedömning
är att de goda exemplen bland de små och medelstora företagen
fortfarande är få. Tillväxtverkets slutsats är även att företag generellt
sett inte kommunicerar sina framgångar externt. Några goda exempel
har funnits bland företag som deltagit i Produktionslyftet under åren,
andra via mediabevakning och tips från IUC och andra aktörer som har
upparbetade relationer med industriföretag. IVA:s företagstävling har
bidragit till att lyfta fram några företag, som Tillväxtverket har valt att
filma eller skriva en artikel om. Inom Digitaliseringslyftet är det först
nu som exempel på företag som kommit en bit på väg i sitt
digitaliseringsarbete börjar komma fram.
IVA:s företagstävling tjänar sitt syfte väl och juryn har gjort en bra
insats i de tre tävlingsomgångarna, men tävlingen har inte kopplats till
det strategiska kommunikationsarbetet. Kännedomen om tävlingen
har inte utvecklats i en positiv riktning, exempelvis har antalet
nomineringar inte ökat över tid. Tillväxtverket bedömer även att B2Bforumen i IVA-projektet inte har attraherat små och medelstora
industriföretag i en sådan omfattning som motiverar projektets
kostnader.
Samtal och diskussioner kan vara intressanta och nyttiga för stunden
för de små och medelstora industriföretag som är på plats på ett B2Bforum, men det är en stor risk att effekten och incitament för företag
att ta nästa utvecklingssteg uteblir. Forum med flest medverkande små
industriföretag var arenor som redan var inarbetade och där IVA
deltog i ett etablerat sammanhang känt bland företagen. Ett sådant
exempel är Automation Småland som har ett årligt event i december.
Att digitalisering är omvälvande och påverkar alla företag är allmänt
känt. Så “varför” förstår företag i allmänhet, men exakt “vad” och “hur”
finns det fortfarande en stor osäkerhet kring hos många
industriföretag. Därför är det vår bedömning att andra typer av
insatser än B2B-forum skulle vara av större nytta för företag som vill
ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete. Det skulle vara insatser som
till exempel att delta i en Kickstart, få tillgång till en
digitaliseringscoach via Digitaliseringslyftet eller ansöka om en
digitaliseringscheck. Information, inspirerande företagsexempel,
tjänster, möjligheter till att ansöka om finansiering behöver kopplas
samman i ett samlat erbjudande till företagen för att företagen lätt ska
förstå vilka insatser som finns tillgängliga och vilka insatser som är
relevanta för dem.
För att lyckas med detta är det avgörande att kommunikationen kring
nyindustrialiseringsstrategin Smart industri och de insatser som ingår
är tydlig och hänger ihop. Det har funnits vissa brister när det gäller
samordning med IVA:s projekt i detta uppdrag. I Tillväxtverkets beslut
till IVA finns särskilda villkor om kommunikation för att vi gemensamt
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skulle utveckla kommunikationen, men samarbetet med IVA rent
kommunikationsstrategiskt har inte utvecklats enligt plan under
uppdragstiden. De olika insatserna hade behövts länkas ihop på ett
tydligt sätt. Kanalerna för IVA:s spridning har varit begränsade och
man har heller inte underlättat för andra att bidra till spridningen av
exempelvis vinnarna i företagstävlingen.
Som en följd av detta är vår samlade bedömning att möjligheterna att
synliggöra goda exempel inte har utnyttjats fullt ut i detta uppdrag. Vår
bedömning är att resurser borde ha avsatts i IVA-projektet för att i
samarbete med Tillväxtverket och på ett systematiskt sätt sprida de
goda exemplen som tävlingen synliggör samt för att bidra till
spridningen av de filmer och artiklar som Tillväxtverket tagit fram.

2.4

Intermediärer viktig kanal för att nå ut med goda exempel

Intermediärerna är särskilt viktiga för att vi ska lyckas nå de företag i
målgruppen som ska bli inspirerade och intresserade av att påbörja ett
utvecklings- och förändringsarbete i enlighet med uppdragets
intentioner. Några av de viktigaste intermediärerna är de aktörer som
deltar i genomförandet av insatserna, t.ex. regionalt
utvecklingsansvariga, IUC, RISE IVF, Teknikföretagen men även
näringslivsansvariga i kommunerna, industrins företrädare och
organisationer inom det företagsfrämjande systemet, som redan har
relationer med målgruppen. Även Tillväxtverkets olika kanaler och
möjligheter att kommunicera nyttan med digitaliseringen hos olika
målgrupper och i olika sammanhang är viktiga. Vi har de kunskaper,
nätverk och erfarenheter som krävs för att genomföra strategiska och
sammanhålla kommunikationsinsatser.
Viktigt är att de goda exempel som synliggörs i uppdraget tas emot väl
av företagen. Därför är vi noga med att filmerna ska uppfattas som
nytänkande och inspirerande, och visa på möjligheterna med
digitalisering, och att det inte behöver var så svårt. De ska också
signalera förnyelse för att harmoniera med budskapet för
Tillväxtverkets samtliga uppdrag inom Smart industri: Tillväxtverket
bidrar till förnyelse i industrin.

2.5

Rekommendationer till regeringen

2.5.1

Att synliggöra goda exempel är angeläget men bör vara en del
av större, sammanhållna uppdrag

Goda exempel efterfrågas av de aktörer som genomför de olika
projekten inom Smart industri och film verkar vara den form som de
flesta föredrar. Med utgångspunkt i våra erfarenheter av uppdragets
genomförandet är det dock tveksamt om specifika uppdrag som
handlar om att synliggöra och sprida goda exempel är ändamålsenligt.
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Istället är det rimligt att behovet av att lyfta fram goda exempel blir en
del i genomförandet av större och mer sammanhållna uppdrag som
omfattar insatser som skapar insikt, ökad kunskap, handling och
finansiering och som pågår under flera år. I dessa uppdrag bör det
avsättas resurser för strategiska och operativa kommunikationsinsatser för att lyfta fram goda exempel, som även blir en del av
resultatredovisningen. Att lyfta fram goda exempel kan även vara en
framgångsrik metod för att öka företagens intresse av att delta i olika
utvecklingsinsatser. Andra företags röster, argument och vittnesmål är
ofta det som i första hand väcker företagens intresse.
Dock måste en insats få pågå ett tag för att de goda exemplen ska
kunna få en chans att växa fram bland de företag som deltar i
insatserna. Det innebär att det kan dröja ett år eller två innan
tidpunkten är rätt för att lyfta fram de företag som kommit en bit på
väg i sitt digitaliseringsarbete som en följd av sin medverkan i olika
projekt. Detta bör därför tas med i formuleringen av uppdrag vilket
innebär att uppdragen minst bör vara tre-åriga.
Det är även viktigt att de goda exempel som lyfts fram är möjliga för
små och medelstora företag att identifiera sig med och att det inte
uppfattas som oöverstigligt att göra något liknande i det egna
företaget. Likaså är formen viktigt. Tillväxtverket valde exempelvis att
filma i produktionsmiljöer, att lyfta fram olika personer i företaget,
även i produktionen, och att konkretisera nyttan och resultat som
digitaliseringen och automatiseringen har lett till.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Genomforandet av uppdraget hade tva inriktningar. Tillvaxtverket
beviljade projektfinansiering med 5 miljoner kronor till IVA for
genomforande av en foretagstavling och forum enligt ett visst koncept.
Syftet med IVA:s projekt var att sprida goda exempel och erbjuda en
arena runt om i landet for diskussion om digitaliseringens utmaningar
och mojligheter, med fokus pa sma och medelstora industriforetag. Den
andra inriktningen handlade om att Tillvaxtverket efter ”research”
valde ut goda exempel pa foretag som ligger langt framme i sin
industriella utveckling. Vi producerade sex filmer och atta artiklar for
att inspirera andra foretag att ta nasta steg i sitt digitaliseringsarbete.
Spridning, kanalval, forslag pa texter och “hashtags” konkretiserades i
en spridningsplan for att underlatta for andra att anvanda och sprida
filmerna i sina sammanhang.
Ett strategiskt kommunikationsarbete med film, artiklar och
storytelling har i tidigare uppdrag visat sig vara framgangsrika
metoder for att oka medvetenheten hos malgrupper om olika
utvecklingsmojligheter. Film ar dessutom visuellt och enkelt att sprida
via webb och sociala media.

Årlig företagstävling

Regeringsuppdraget Goda
exempel

IVA:s projekt Smart industri

Regionala B2B-forum

Tillväxtverket tar fram och
sprider filmer och artiklar
med goda exempel

Sprida goda exempel från
B2B-forum och
företagstävling

Figur 1. Genomförandet av regeringsuppdraget Goda exempel

3.1

IVA:s projekt Digitalisering inom industriföretag – Smart
industri

Tillväxtverket fattade i december 2016 beslut om att finansiera IVA:s
projekt Smart industri (www.smartindustri.nu) med 5 miljoner
kronor. Projektet omfattade dels en årlig företagstävling för att
synliggöra små och medelstora industriföretag som varit
framgångsrika med sin digitalisering, dels regionala B2B-forum enligt
ett visst koncept för att diskutera digitaliseringens utmaningar inom
industrin med fokus på små och medelstora industriföretag.
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Tillväxtverket deltog i juryn för företagstävlingen, medverkade i
vinnarnas kunskapsresor till Tyskland och fick en möjlighet att delta i
flertalet regionala forum.
IVA:s projekt syftade till att:
 synliggöra goda exempel på digitalisering inom industriell
verksamhet.
 stimulera företag att med hjälp av digitalisering öka sin
innovationsförmåga, produktivitet, konkurrenskraft och
sitt värde.
 belysa de utmaningar för industrins kompetensförsörjning
som digitaliseringen innebär.
Målen för IVA:s projekt var att:
 stimulera kunskapsspridning inom industrin dels mellan
företag, dels mellan företag och akademi.
 stimulera samarbete och synergier mellan storföretag, små
och medelstora företag och start-ups.
 stärka kontaktytorna mellan politiker, myndigheter samt
regionala beslutsfattare och näringslivet för att underlätta
för företag att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
3.1.1
Inspirerande vinnare i företagstävlingen Smart industri
IVA:s företagstävling Smart industri genomfördes under tre år och
vinnarna fick en utmärkelse som premierade svenska små och
medelstora industriföretag som genom digitalisering ökat sin
konkurrensförmåga och sitt värde. Fokus ligger på innovation,
produktivitet, kompetensutveckling och hållbarhet. Såväl vinnare som
finalister blir inspiratörer, främst i samband med prisutdelningen men
även i andra sammanhang. Tävlingen genomfördes 2018 för tredje
gången och finaleventet ägde rum i samband med ett seminarium i
Stockholm den 31 januari 2019.
I 2018 års tävling tog IVA emot 39 nominerade företag, dock var inte
alla företag som nominerades verksamma inom industrin och åtta av
företagen var startups. I 2017 års tävlingsomgång tog IVA emot 48
nomineringar till företagstävlingen, så antalet nomineringar minskade
mellan åren. Nästa steg i tävlingsprocessen var sedan att välja ut ett
tiotal företag, där juryn inhämtade kompletterande information om
företagets utvecklingsarbete med fokus på digitalisering. En handfull
företag gick sedan vidare till final.
I 2018 års jury ingick Monica Bellgran (KTH), Danica Kragić Jensfelt
(KTH), Hans Enocson (GE), Torbjörn Holmström (Volvo Group), Björn
Langbeck (Tillväxtverket), Ulf Troedsson (Siemens), Sara Mazur,
(Investor), Johan Weigelt (IVA), Mikael Rudin (ABB), Klas Wåhlberg
(Teknikföretagen).
Priset var en studie-/kunskapsresa till Tyskland som i samarbete med
Tysk-Svenska Handelskammaren skräddarsyddes efter det vinnande
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företagets inriktning och önskemål. Syftet var att företagen skulle få
veta mer om hur företag i andra länder möter digitaliseringens
utmaningar samt underlätta framtida kontakter. Kunskapsresan 2017
gick under våren till Bayern och Nürnberg för besök på bland annat
Bosch och Siemens anläggningar. I maj 2018 gick resan till BadenWürtenberg och Stuttgart med omnejd och i mars/april 2019 bär det
av till Niedersaschsen och Hannovermässan.
Till vinnare i 2018 års företagstävling utsågs Garantell AB i Värnamo.
Företaget grundades 2001 och tillverkar lösningar i metallnät,
exempelvis dörrar och lås och maskinskydd för industriella ändamål.
Juryns motivering: ”Garantell har på ett framgångsrikt sätt använt
många av digitaliseringens möjligheter för att möta varje kunds unika
behov av lösningar i metallnät. Alla delar av verksamheten från lager,
styrning av produktion till distribution i många har länder har
integrerats och effektiviserats. För kunderna har det blivit enklare att
beställa exakt det man efterfrågar. Garantell är också ett exempel på
hur långsiktigt samarbete med andra företag allt mer är en
förutsättning för snabb utveckling med digitala förtecken.
Lundqvists Trävaru AB vann 2017 års tävling. Företaget har sitt säte
i Öjebyn utanför Piteå och registrerades 1954. Man erbjuder
prefabricerade byggsatser och standardiserade byggsystem till aktörer
i byggbranschen. “Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter har
Lundqvist Trävaru utvecklat sitt kunderbjudande och gått från att
erbjuda trävaror till att sälja färdiga byggnader”, konstaterade juryn i
sin motivering.
2016 års vinnare blev Emballator Plastics & Innovation AB som
grundades 1974 i Ljungby och är en del av den internationella
Emballator-gruppen med verksamhet i tio länder. Företaget utvecklar,
tillverkar och marknadsför förpackningslösningar. Juryns motivering:
”föredömligt […] utnyttjat digitaliseringen för att effektivisera
produktion, materialhantering och interna processer och därmed lagt
grunden till företagets ”turnaround”.”
Några av finalisterna i 2018 års tävling var FM Mattsson, som numera
säljer smarta kranar som kan kommunicera med omvärlden, och Bror
Tonsjö AB, som har kopplat samman alla maskiner för att få upp all
data till molnet.
3.1.2

Forum om industriföretagens digitalisering (B2B)

Under 2017–2019 genomfördes 14 regionala forum (B2B) där små och
medelstora industriföretag möter storföretag och start-ups samt
akademi och innovations- och företagsfrämjande aktörer. Totalt
samlade forumen nära 1400 deltagare, varav ca 36 procent var SME
enligt IVA:s sammanställning av mentimeter-frågorna. Syftet med
forumen var att lyfta fram och diskutera digitaliseringens möjligheter
och utmaningar, med fokus på de små och medelstora
industriföretagens behov och utmaningar. Några av IVA:s
samarbetspartner i genomförandet var Siemens, Teknikföretagen, AB
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Volvo, ABB, Ericsson och Automation Region. Vid fem tillfällen
genomfördes även studiebesök i samband med B2B-forum. Några
exempel är Axelent i Hillerstorp och Amexci i Karlskoga, en satsning
inom Wallenbergsfären som syftar till att hjälpa företagen att
utvecklas inom AM och 3D-printing. I samband med studiebesöken
blev företagen också framlyfta som goda exempel.
Genomförda B2B-forum under 2017–2019:
2017

Ort

Medarrangör

19 januari

Oskarshamn

Automation Region, IUC Kalmar

31 januari

Stockholm

IVA/Näringsdepartementet, SwedishGerman Tech Forum. Prisceremoni i
företagstävlingen.

25–26 april

Linköping/Norrköping

Sveriges innovationsriksdag, SISP

18 maj

Luleå

IVA Nord, Region Norrbotten, IUC Norr

6 september

Ludvika

ABB, Samarkand, Region Dalarna

12 oktober

Västerås

Automation Summit

15 november

Stockholm

Ericsson, Länsstyrelsen i Stockholm

7 december

Hillerstorp

Automation Småland, Region
Jönköpings län, Produktion 2030

2018

Ort

Medarrangör

1 februari

Stockholm

AB Volvo, Ericsson, ABB, Siemens,
Teknikföretagen. Prisceremoni i
företagstävlingen.

13 mars

Örebro

Region Örebro, Länsstyrelsen i Örebro
län, Örebro universitet

14 juni

Göteborg

AB Volvo

9 oktober

Göteborg

Automation Region, Automation
Summit i samband med industrimässan
ScanAutomatic.

2019

Ort

Medarrangör

17 januari

Karlstad

Business Värmland

31 januari

Stockholm

Seminarium och prisceremoni i
företagstävlingen.
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3.1.3
Resultat från IVA:s projekt Smart industri
Under de drygt två år som IVA:s projekt pågick etablerades
välfungerande rutiner för tävlingen och jurygruppens arbete.
Samverkan med regionala företrädare, storföretag inom industrin med
flera var avgörande för genomförandet av såväl tävlingen som
forumen. På B2B-forumen delade storföretag, småföretag inom
industrin, företagsfrämjande aktörer från regionen och nationellt med
sig av sina kunskaper och erfarenheter kring digitalisering
tillsammans med politiker och myndigheter. Mentimeterfrågor
varvades med panelsamtal för att involvera deltagarna. I samband med
B2B-forum arrangerades även studiebesök vid ett handfull tillfällen
vilket uppskattades av deltagarna. Vinnarnas kunskapsresor till
Tyskland var välarrangerade och uppskattade av deltagarna. IVA:s
sammanställning av mentimeterfrågorna visar att 36 procent av
deltagarna var SME, 20 procent var storföretag och resten var
företagsfrämjande organisationer, politiker och myndigheter.
IVA skriver i sin slutrapport att “sammantaget har aktiviteterna
bidragit till engagemang från stora företag i SMF:s digitalisering, SMF
har fått mötas och ta lärdom om digitalisering från varandra samt
information om möjligheter till stöd för sin digitalisering från regioner,
universitet, Science Parks och projektsatsningar (exempelvis
Kickstart)”. IVA:s externa rapport för projektet bifogas rapporten, se
bilaga 2.
Tillväxtverket har inte fått tillgång till uppföljning i form av enkätsvar
eller liknande från B2B-forum eller kunskapsresorna, vilket innebär
att det inte är möjligt att ta del av deltagarnas upplevda nytta eller
ökade förmåga till följd av aktiviteterna.

3.2

Tillväxtverkets insatser för att synliggöra goda exempel inom
industrin

Tillväxtverket tog fram sex filmer och åtta artiklar för att lyfta fram
goda exempel på företag i den industriella utvecklingens framkant.
Både filmerna och artiklarna beräknas vara aktuella minst två år
framåt och kan användas i olika sammanhang, både av Tillväxtverket
och andra aktörer involverade i arbetet med Smart industri. Spridning,
kanalval, förslag på texter och “hashtags” konkretiserades i en
spridningsplan för att underlätta för andra att använda och sprida
filmerna i sina sammanhang.
En referensgrupp bestående av företagsfrämjare och andra
samarbetspartners bistod tidigt i planeringen av filmproduktionen och
gavs också tillfälle att ge feedback under efterproduktionen för att
förbättra träffsäkerhet och ton. Kontakter med Vinnova, RISE,
Naturvårdsverket med flera har tagits underhand för att stämma av
olika idéer och förslag i arbetet med att lyfta fram goda exempel.
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Filmerna är publicerade på Youtube, i Tillväxtverkets kunskapsbank
”Lär av andra” på tillvaxtverket.se och på Smart industri-sidan
www.tillvaxtverket.se/smartindustri, en ingångssida för små och
medelstora industriföretag, och i sociala medier. På Smart industrisidan länkar vi även till goda exempel som andra aktörer tar fram. Vi
länkade även till IVA:s företagstävling under nomineringsperioderna. I
november startade vi en grupp på LinkedIn, ”Smart industri –
Framtidens industri”, för att underlätta spridning av filmer, artiklar
och senaste nytt som rör industrin och arbetet med Smart industri.
Filmerna finns i två versioner, en längre på ca 2 min 40 sek och en
kortare på 30–40 sek, för att underlätta spridning i sociala kanaler.
Filmerna och artiklarna har fokus på en utmaning som företaget haft,
och hur man genom digitalisering/automation/digital teknik kunde
lösa problemet. Detta illustreras med hjälp av resultat och statistik
(siffror, tid, pengar med mera) och olika former av mjuka värden.
Filmen/artikeln avslutas med företagets visioner och framtidsplaner
samt tips till andra företag.
Filmer







Lundqvist Trävaru
Axelent
Volvo Penta/MVV
TePe
Fristad Plast
Unibap

Spellista med samtliga filmer finns på YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOXmZIAYfdSGHuE5t4
BYfK0umWfBeARwArtiklar









Bror Tonsjö
Blomdahls
Gnosjö Automatsvarvning
Åhmans i Åhus
Eskilstuna ElektronikPartner
Emballator Lagan Plast
Opiflex
ChromoGenics

Utöver dessa artiklar, som samtliga tagits fram inom Goda exempeluppdraget, återfinns på tillvaxtverket.se/vara-tjanster/lar-av-andra
ytterligare artiklar som exemplifierar goda exempel på framgångsrik
digitalisering, som tagits fram inom ramen för andra uppdrag. Samtliga
artiklar återfinns under taggningen ”digitalisering”.
Under programperioden har företag som ligger långt framme i sin
industriella utveckling och/eller jobbat strategiskt med sin
kompetensförsörjning lyfts fram som goda exempel i samband med
olika arrangemang och aktiviteter. Några exempel är:
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Garantell AB
Smart industri-dagarna 6–7 februari 2019,
möte/erfarenhetsutbyte med projektledare, regionalt
utvecklingsansvariga med flera
Blogginlägg (2019-03-18) ”Fullt med folk som vill prata
industri på Smart industri-dagarna” via Twitter och LinkedIn
under hashtag #smartindustri.
Blogginlägg (2019-11-08) för att sprida goda exempel-filmerna
”Digitalisering gör det enklare och snabbare”, via Twitter och
LinkedIn under hashtag #smartindustri.
Gnosjö Automatsvarvning
Industrin i nytt ljus, seminarium 12 april 2018 om rapporten
Industrins tillväxt och konkurrenskraft
Lundqvist Trävaru
Tema Smart industri, möte/erfarenhetsutbyte 8–9 februari
2018 med regionalt utvecklingsansvariga, projektledare i
Digitaliseringslyftet med flera
Blogginlägg (2018-02-16) ”Att mötas för en konkurrenskraftig
industri” samt via Twitter under hashtag #smartindustri
Blogginlägg (2018-02-02) ”Och vinnaren är… ett innovativt
trävaruföretag” via Twitter under hashtag #smartindustri
Tebex
Seminarium 27 september 2017 för att lansera Företagens
villkor och verklighet 2017
Blogginlägg ”Starka röster om företags villkor” (2017-09-29) i
samband med lansering av rapporten Innovativ industri som
vill växa, via Twitter under hashtag #smartindustri
XMReality, Emballator Lagan Plast, Tjuders, Eskilstuna
ElektronikpPartner
Digitialisera nu! Konferens 8 juni 2017 tillsammans med
Vinnova

Fram till april 2018 fanns en digital förslagslåda för att ta emot förslag
på goda företagsexempel. Det inkom totalt 11 förslag, inget av
förslagen ledde dock fram till en artikel eller film. Förslagslådan
stängdes i samband med att GDPR trädde i kraft. Drygt 80 förslag på
goda exempel samlades in i samband med mötet Tema Smart industri i
februari 2018, men inte heller här fanns förslag möjliga att gå vidare
med.
3.2.1

Resultat från Tillväxtverkets insatser

De sex filmerna och åtta artiklarna har publicerats på webbplatsen, på
YouTube och i sociala kanaler. Både filmer och artiklar har spridits via
Tillväxtverkets sociala kanaler, nyhetsbrev och visats på seminarier
och erfarenhetsträffar.
Då målgruppen för insatsen – små och medelstora industriföretag –
inte är en målgrupp som sedan tidigare följer Tillväxtverkets kanaler i
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särskilt stor utsträckning var en spridningsplan, som även omfattar
andra aktörers kanaler, viktig. För att nå målgruppen krävs att även
andra aktörer och företagen själva hjälper till med spridningen, och för
att underlätta detta tog vi fram en spridningsplan riktad till
samarbetspartners. Spridningsplanen skickades ut till Tillväxtverkets
samarbetspartners tillsammans med samtliga filmer i mp4-format
samt länkar till spellistor med olika versioner av filmerna.
Vi kan konstatera att spridningen av filmerna har lyckats väl, men
också att både filmer och artiklar har en relativt lång hållbarhetstid
och kommer att kunna användas under de kommande två-tre åren.
Filmer: (nedanstående siffror visar endast visningar i Tillväxtverkets
kanaler, antal visningar i andras kanaler har vi inte tillgång till)







Lundqvist Trävaru – har visats på Tillväxtverkets
Youtubekanal ca 2000 gånger, på Facebook över 3500 gånger
och på Linkedin 1200 gånger.
Axelent – har visats på Tillväxtverkets Youtubekanal ca 2200
gånger, på Facebook över 1000 gånger och på Linkedin över
600 gånger
Volvo Penta/MVV – har visats på Tillväxtverkets
Youtubekanal över 700 gånger, på Facebook över 1000 gånger
och på Linkedin över 1300 gånger.
TePe – har visats på Tillväxtverkets Youtube över 1200
gånger, på Facebook över 1000 gånger och på Linkedin över
1000 gånger.
Fristad Plast – har visats på Tillväxtverkets Youtube över 800
gånger, på Facebook över 1000 gånger och på Linkedin över
500 gånger.
Unibap – har visats på Tillväxtverkets Youtube över 800
gånger, på Facebook över 1200 gånger och på Linkedin över
700 gånger.

Sammantaget har filmerna visats över 7700 gånger på Youtube, över
8200 på Facebook och på Linkedin över 5300 gånger.
Artiklar:









Bror Tonsjö – 372 sidvisningar
Blomdahls – 97 sidvisningar
Gnosjö Automatsvarvning – nyligen publicerad
Åhmans i Åhus – nyligen publicerad
Eskilstuna ElektronikPartner – nyligen publicerad
Emballator Lagan Plast – 344 sidvisningar
Opiflex – nyligen publicerad
ChromoGenics – 80 sidvisningar

Google Analytics visar att artiklarna har lästs mellan 70 och 350
gånger beroende på hur länge artikeln varit publicerad.
Vi kan konstatera att filmer är enklare att sprida än artiklar. Formatet
av filmerna, med en kort version anpassad för sociala medier och en
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längre version anpassad för seminarier och andra spridningstillfällen,
verkar vara framgångsrikt. Att formulera korta men kärnfulla,
lockande inlägg i samband med spridning i sociala kanaler fångar
målgruppens intresse. Däremot är det inte möjligt att avgöra om
inläggen har nått rätt målgrupper och därmed uppfyller syftet att
inspirera andra företag att ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete.

3.3

Swecos utvärdering av uppdraget

Tillväxtverket gav Sweco i uppdrag att utvärdera två av uppdragen
som slutrapporteras under mars 2019, däribland detta uppdrag.
Utvärderingen i sin helhet återfinns i bilaga 3.
Swecos bedömning är att IVA:s företagstävling och B2B-forumen
genomförts väl med utgångspunkt i uppdraget att synliggöra goda
exempel på digitalisering och belysa de utmaningar för industrins
kompetensförsörjning som digitaliseringen innebär. Bland annat lyfter
man fram att det är positivt att företagstävlingen baseras på ett
beprövat koncept och att IVA:s starka nätverk av näringslivsaktörer
har gett företagstävlingen en jury med namnkunniga representanter
från akademi och storföretag. Vinnarna i företagstävlingen bedöms
vara marknadsmässiga och relevanta exempel på hur SME kan stärka
sin konkurrenskraft med hjälp av digitalisering.
Sweco lyfter även fram att samarbetet mellan Tillväxtverket och IVA
har varit något bristfälligt, vilket märkts bland annat i spridningen av
Tillväxtverkets filmer med goda exempel. Man menar även att tydliga
mål för vad resultatspridningen ska åstadkomma och att
målgrupperna för spridningsarbetet inte är tydligt definierade samt att
mycket spridningsbart material finns relativt undangömt på hemsidor.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har genomförts mellan 2016-09-26 och 2019-03-31.
Budgeten omfattade totalt 6 000 tkr, varav 5 000 tkr beviljades till IVA
i projektmedel. Vår bedömning är att Tillväxtverket har uppfyllt de
finansiella villkoren i regeringsbeslutet.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda medel
Bidrag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*

6 000

Summa inkl OH-påslag

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

6 000
1
1 039
51
1 091
4 803
5 894
106
6 000
98%
0
5 894

0

SUMMA

0
301

6 000
0
6 000

0

301

0

301

0%
0

0%
510
128

301
1 039
51
1 392
4 803
6 194
106
6 000
103%
510
128

0

428

6 322

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

81%

0%

0%

78%

19%

0%

100%

22%

0%

0%

100%

22%

95%

0%

0%

75%
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Bilagorna 2 och 3 – IVA:s externa rapport kring projektet
Smart industri och SWECO:s utvärdering av uppdraget
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