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Sammanfattning
Digitaliseringslyftet är ett av fem uppdrag till Tillväxtverket inom
Smart industri. Det gemensamma syftet med uppdragen är att bidra till
förnyelse och stärkt omställningsförmåga och därmed ökad
konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag. Tre av
uppdragen slutredovisas under våren 2020, däribland
Digitaliseringslyftet.
Uppdraget att genomföra ett digitaliseringslyft för små och medelstora
industriföretag samt industrinära tjänsteföretag omfattade totalt 78
miljoner kronor och bygger vidare på den pilotsatsning som
genomfördes under 2016. Denna rapport är slutredovisningen av
Digitaliseringslyftet.

Företagen har kommit igång men behöver fortsatt stöd
Digitaliseringslyftet visar på goda resultat – totalt har 978 företag,
varav 929 unika företag, ökat sina kunskaper om digitalisering med
hjälp av programmet.
Totalt deltog 627 företag i Kickstart Digitalisering, vilket innebär att
målet om 550 företag nåddes med god marginal. Kickstart
Digitalisering drevs av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall,
IUC, RISE och SISP. Företagen är mycket nöjda med sin medverkan i
programmet och med metoden Kickstart Digitalisering:




81 procent av företagen anger i en enkät att de har påbörjat ett
digitaliseringsprojekt eller ökat takten i pågående
digitaliseringsarbete.
91 procent anger att de har fått nya idéer kring hur de skulle
kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.
92 procent anser att konceptet är bra eller mycket bra.

Drygt 350 företag har tagit del av coachningsinsatser via 16 projekt,
däribland IUC som drev nio projekt med hjälp av INDIGO, en modell
som utvecklades inom programmet. Även RISE, MITC, Region
Västerbotten och Bron Innovation var projektägare.




85 procent av företagen anger i en enkät att de är nöjda eller
mycket nöjda med insatsen.
74 procent av företagen uppger att de har påbörjat ett
digitaliseringsprojekt och 22 procent anger att de planerar för
ett projekt.
82 procent av företagen har avsatt resurser för att genomföra
ett digitaliseringsprojekt.

Insikten om vad digitalisering är och kan vara har på senare tid
mognat i företagen jämfört med bara för några år sedan, vilket är
mycket positivt. Flertalet företag har kommit igång med olika

digitaliseringsaktiviteter som stärker deras affär och verksamhet och
har därmed kommit en bit på väg.
Vår bedömning baserat på våra kontakter med projektägarna i
programmet och utvärderingen som Ramboll Management Consulting
har genomfört, är dock att företagen behöver fortsatt stöd. De företag
som ännu inte kommit igång står inför särskilt stora utmaningar, men
generellt är företagens behov av digitalisering för att klara sin framtida
konkurrenskraft fortsatt stort.

Aktörer som arbetar med industrin har stärkt sin kapacitet
En annat tydligt resultat av Digitaliseringslyftet är att aktörerna som
främjar industrins utveckling har fått möjlighet att utveckla sina
erbjudanden och metoder samt att samarbetet med andra aktörer har
utvecklats. En kraftig mobilisering av den del av det företagsfrämjande
systemet som riktar sig till industrin är en tydlig effekt av
Digitaliseringslyftet. Nu finns kapacitet på ett helt annat sätt än
tidigare att möta behoven.
Det är tydligt att industriföretagens utmaningar och behov skiftar
stort. Varje företag har sina specifika förutsättningar och utmaningar
när det gäller digitalisering. Projektägarna i Digitaliseringslyftet har
arbetat på ett flexibelt sätt för att utveckla och anpassa sina
erbjudanden och metoder efter företagens behov och förutsättningar.
En viktig lärdom är att projektägarna bör avsätta rejäla resurser på
säljinsatser och börja tidigt med att kontakta och träffa företagen. I de
fall där man kontaktade företagen via telefon eller i bästa fall träffade
dem personligen var införsäljningen som mest lyckad.

Rekommendationer inför framtida satsningar på industrin
Vår bedömning är att avmattning i konjunkturen kommer att öka
företagens intresse av att delta i satsningar, eftersom resurser i
företagen frigörs. Om det blir snabb övergång till lågkonjunktur
behöver det strategiska utvecklingsarbetet med digitalisering och
kompensförsörjning i företagen troligen kompletteras med akuta
insatser för att överbrygga problem såsom minskad orderingång,
produktionsstopp, likviditetsproblem med mera.
Sammantaget innebär detta ett behov av att uthålligt erbjuda insatser
så att fler industriföretag och regioner ska kunna utvecklas och stärka
sin konkurrenskraft, inte minst med tanke att andra länder gör stora
satsningar på digitalisering och automation, exempelvis Tyskland,
Danmark och länder i Asien.
De små och medelstora industriföretagen behöver fortsatt stärka sin
förmåga att använda digitaliseringens möjligheter i form av
tillämpning av olika teknologier för att utveckla sin affär och
verksamhet. Samtidigt behöver företag arbeta strategiskt och
långsiktigt med att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens
och utveckla kompetensen hos befintlig personal. Företagen behöver
även bli bättre på att förstå sin omvärld och hur globaliseringens
effekter påverkar kunder, marknad och leverantörer, vilket i sin tur

ställer krav på strategier för innovation, internationalisering och
hållbarhet. Detta är stora utmaningar för många av landets små och
medelstora industriföretag.
Beprövade metoder såsom Produktionslyftet, Kickstart Digitalisering,
validering, affärsutvecklingscheckar för digitalisering, individuell
coachning samt förutsättningsstudier inom Robotlyftet är särskilt
viktiga att skala upp och sprida, då att de stärker företagens
förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin
utveckling.
Tillväxtverket vill därför se ett sammanhållet, brett industriprogram
som på ett effektivt sätt stödjer industrins omställning och stärker
konkurrenskraften hos såväl startups, små och medelstora som stora
företag. Finansiering ska således kunna användas till att stödja företag
i alla storlekskategorier. Beprövade och välfungerande metoder kan
skalas upp och spridas regionalt och lokalt i samarbete med
regionerna.
Ett sammanhållet program underlättar även en sammanhållen
kommunikation som tydligt förmedlar olika ingångar till insatser
beroende på företagets behov och förutsättningar. Det blir också
utrymme för flexibilitet givet förändringar i omvärlden.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket fick i uppdrag från regeringen att genomföra ett
digitaliseringslyft för små och medelstora industriföretag samt
industrinära tjänsteföretag. Uppdraget omfattade även att utveckla,
testa och utvärdera olika metoder. Totalt omfattade uppdraget 78
miljoner kronor och utgick från en pilotsatsning som genomfördes
2016 (dnr N2015/08391/FÖF).
Detta är slutrapporten för Digitaliseringslyftet som enligt
regeringsbeslutet ska slutredovisas senast den 30 mars 2020. Denna
redovisning är därmed den tredje och sista redovisningen av
uppdraget.
Tillväxtverket har för närvarande fem regeringsuppdrag med olika
inriktning och tidsram inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin
Smart industri1. Det gemensamma syftet med uppdragen 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. Tre
av uppdragen slutredovisas under våren 2020.
Uppdragen inom Smart industri omfattar följande insatser:









Digitaliseringslyftet (78 mnkr): små och medelstora
industriföretag ökar sina insikter om digitaliseringens
möjligheter och stärker sin förmåga att använda digital teknik
och digitala lösningar för ökad konkurrenskraft –
slutrapporteras 2020-03-30
Robotlyftet (68 mnkr): öka kunskapen om automation hos
små och medelstora industriföretag samt erbjuda
automationsstöd för att öka graden av automation/
robotisering i industrin – slutrapporteras 2022-03-30
Smart industri i regionerna 2.0 (69 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 – slutrapporteras 2021-03-31
Tillverkning i Sverige (20 mnkr): stärka förutsättningarna
för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i
Sverige – slutrapporteras 2020-04-30
Strategisk kompetensförsörjning (19 mnkr): förlängt och
utökat uppdrag att stimulera industrins och industrinära

1

Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Regeringskansliet,
Näringsdepartementet), N2015.38
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tjänsteföretags strategiska arbete med kompetensförsörjning –
slutrapporteras 2020-03-31
I arbetet med Digitaliseringslyftet drog vi nytta av synergieffekterna
mellan uppdragen ovan. Andra uppdrag och insatser som knyter an till
Digitaliseringslyftet var digitaliseringscheckarna, de regionala
digitaliseringskoordinatorerna och insatser för att höja den digitala
kompetensen i småföretags ledningar och styrelser. Vi arbetade även
nära kommunikationsenheten och analysenheten för att genomföra
uppdragen. Uppdraget genomfördes fram till och med februari 2020 i
samverkan med Vinnova, Almi, RISE och andra relevanta myndigheter
och organisationer.
Vi genomför dessutom Smart industri-dagen, en årlig konferens med
80-120 deltagare i syfte att sprida kunskap och erfarenheter mellan
uppdragen inom Smart industri och dess genomförare. Därtill har vi en
gemensam referensgrupp för Smart industri.

1.2

Mål

Målet för uppdraget var att små och medelstora industriföretag skulle
öka sina insikter om digitaliseringens möjligheter och därigenom
stärka sin förmåga att använda sig av digital teknik och digitala
lösningar för ökad konkurrenskraft.
Ett annat mål var att intermediärer såsom IUC, RISE, ALMI och andra
företagsfrämjande aktörer fick en ökad kapacitet att tillgodose
företagens behov när det gäller digitalisering.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Den primära målgruppen för aktiviteterna är små och medelstora
industriföretag samt industrinära tjänsteföretag.
En annan viktig målgrupp är intermediärerna, dvs. de aktörer inom det
företagsfrämjande systemet som riktar sig till små och medelstora
industriföretag som vill effektivisera och utveckla sin verksamhet för
att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

1.4

Metod

Digitaliseringslyftet ingår i en pyramidmodell (se nedan), som innebär
att många företag blir kontaktade och erbjuds aktiviteter som ger
ökade insikter om digitaliseringens möjligheter. Företag kan sedan gå
vidare och genomföra olika typer av förändringsarbete som stärker
deras digitalisering och leder till bättre affärer, verksamhet och
effektivare processer, t.ex. med hjälp av en digitaliseringscoach eller en
digitaliseringscheck. Företagen tar del av erbjudanden i pyramiden
efter behov och vad som ger dem mest nytta, och måste alltså inte
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börja i pyramidens botten och sedan förflytta sig uppåt i en viss
ordning.

Vi använde i första hand Tillväxtverkets tre verktyg som metod för att
genomföra programmet:
Kunskap och vägledning

Vi visar vägen till och tillgängliggör kunskap om digitalisering. Företag
som vill komma igång med ett digitaliseringsarbete ska på ett enkelt
sätt finna de insatser som är tillgängliga. Det är därför angeläget att
visa vägen till de olika satsningarna runt om i landet, vilket görs via
söktjänsten verksamt.se/digitalindustri och via
tillvaxtverket.se/smartindustri, som även omfattar goda exempel för
inspiration, bland annat filmer och artiklar. En annan viktig insats är
kunskapsbanken om digitalisering, Dags att digitalisera.se, som RISE
utvecklade med finansiering fran Digitaliseringslyftet.
Via digitala plattformar kan ett storre antal industriforetag fa tillgang
till kunskap, vilket kompletterar de projekt som forutsatter fysiska
moten med foretag i seminarier och coachningsaktiviteter.
Tillvaxtverket har aven tagit fram rapporter som breddar och utvecklar
kunskapen om de sma och medelstora industriforetagens behov och
utmaningar, bland annat via undersokningen Företagens villkor och
verklighet och rapporten Industrins tillväxt och konkurrenskraft.
Finansiering av projekt

Vi finansierar projekt och insatser som mojliggor industrins
omstallning och fornyelse genom digitalisering. Syftet ar att ge sma och
medelstora industriforetag och industrinara tjansteforetag okad insikt
och kunskap om digitalisering samt coachning och radgivning for ett
nasta steg i deras digitaliseringsarbete. Nagra exempel ar:


KickStart Digitalisering, som drivs av Teknikforetagen i
samarbete med IF Metall, RISE och IUC. Kickstart Digitalisering
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ar ett seminariekoncept, som genomfors i grupp tillsammans
med andra foretag med liknande utmaningar, vilket leder till
okad kunskap om digitalisering och utvecklade natverk.


coachningsprojekt enligt INDIGO-metoden och andra liknande
koncept, som syftar till att starka industriforetagens formaga
att anvanda digitala losningar for att utveckla sina processer
och verksamhet samt



metodutvecklande projekt och forstudier, for att prova nya
koncept och losningar som kompletterar redan pagaende
insatser.

Genom att företag får ökad kunskap, insikt och coachning om
digitalisering i ett affärsutvecklande syfte, ökar företagen sin förmåga
att genomföra digitaliseringsaktiviteter i det egna företaget. Det är
enligt vår bedömning en förutsättning för framtida konkurrenskraft.
Nätverk och samverkan

Vi erbjuder arenor för samarbete och löpande informations- och
erfarenhetsutbyte såsom regelbundna erfarenhetsmöten, Smart
industri-dagen, digitala möten, projektbesök och studiebesök. De
aktörer som vill bidra till industrins utveckling med olika erbjudanden
och koncept är många, vilket ofta gör det svårt för företag att få en
överblick och välja den aktivitet som möter just deras
utvecklingsbehov.
Tillväxtverket erbjuder därför olika arenor för informations- och
erfarenhetsutbyte för att skapa förutsättningar för god
kommunikation och samverkan nationellt, regionalt och lokalt, så att
aktörerna får en helhetsbild och lättare kan vägleda företagen till rätt
insats, givet företagets utvecklingsbehov. Flertalet projekt innebär
även möjligheter för företag att samarbeta och utbyta erfarenheter om
digitaliseringens utmaningar.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Företagen har kommit igång men behöver fortsatt stöd

Tillväxtverket konstaterar att nära 1000 företag, varav 929 unika
företag, har ökat sina kunskaper om digitalisering med hjälp av sitt
deltagande i Digitaliseringslyftet. Enkätsvar visar dessutom att
företagen är nöjda eller mycket nöjda med insatserna. Det finns även
tydliga tecken på att insikten om vad digitalisering är och kan vara, på
senare tid har mognat i företagen jämfört med bara för några år sedan,
vilket är mycket positivt.
Transformation, inte teknik
Flertalet företag har kommit igång med olika digitaliseringsaktiviteter
som stärker deras affär och verksamhet och har därmed kommit en bit
på väg. Vår bedömning baserat på våra kontakter med projektägarna
och utvärderingen som Ramboll Management Consulting har
genomfört, är dock att företagen behöver fortsatt stöd. De företag som
ännu inte kommit igång står inför särskilt stora utmaningar, men
generellt är företagens behov av digitalisering för att klara sin framtida
konkurrenskraft fortsatt stort.
Digitalisering är en transformation som omfattar hela företaget och
påverkar dess affärsmodell. Det handlar om komplexa processer och
ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete, som förutsätter en
öppenhet för förändring och intresse för utveckling såväl hos
företagsledningen som hos de anställda. Det handlar alltså inte om
teknik i sig, utan ett skifte i inställning, nya arbetssätt och kunskaper
om digitalisering och hur olika teknologier kan kombineras och
tillämpas för att skapa nya värden i företaget. Tillväxtanalys studier
om företagens digitala mognad visar på stora skillnader mellan
branscher, där tillverkningsindustrin tillsammans med bygg och
transport/logistik ligger sämst till i digital mognad. Digitalt mogna
företag är också mer produktiva och lönsamma.
Med detta som utgångspunkt är det angeläget att de företag som vill
utvecklas och utveckla sin affär och verksamhet med hjälp av
digitalisering får en möjlighet att göra det. Den stora osäkerheten i
omvärlden och den snabba utvecklingen inom flera teknikområden
förstärker behovet. Samtidigt behöver många småföretag inom
industrin genomföra ett generations- eller ägarskifte. Här kan
digitaliseringen vara avgörande för att klara skiftet.
Stor utmaning att nå målgruppen
Målgruppen var samtidigt svår att nå under arbetet med
Digitaliseringslyftet, inte minst som en följd av den högkonjunktur som
pågick fram till 2020. Företagen hade fullt upp med att klara sina
åtaganden gentemot kunder, leverantörer och anställda. Det var därför
en stor utmaning för projektägarna att fånga företagens intresse för att
delta i de olika aktiviteterna som erbjöds inom ramen för
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Digitaliseringslyftet. Det krävde lyhördhet och följsamhet hos
projektägarna och en förmåga att vinna företagens tillit för att lyckas,
och alla lyckades inte. Lärdomarna från detta införsäljningsarbete i
projekten är många, bland annat att uppsökande verksamhet,
personliga möten och en gedigen behovsanalys eller
uppdragsbeskrivning fungerar och därför bör utgöra den grund som
eventuella fortsatta insatser bygger på.
Välfungerande metoder
Kickstart Digitalisering och coachningsmetoder såsom INDIGO och
Kickstart GO bidrar till att avdramatisera och konkretisera vad
digitaliseringen kan innebära för ett företag. Digitaliseringen berör alla
företag, men projektägarna i Digitaliseringslyftet visade företagen att
de inte behöver vara experter på digitalisering för att komma igång på
ett bra sätt. För projektägarna handlar det om att väcka nyfikenhet hos
företag så att de i små steg börjar en utvecklingsresa. Kickstart
Digitalisering är även uppbyggt kring ett gemensamt lärande bland
företagen genom gruppövningar, där företagen delar med sig av
erfarenheter och lärdomar till andra företag. Det har varit ett mycket
uppskattat inslag i metoden.
En helhet som underlättar kommunikationen med företagen
Tillväxtverkets bedömning är att det är av stor vikt för små- och
medelstora industriföretag att satsningarna på industrins
digitalisering är uthålliga och fortsatt erbjuds nu när högkonjunkturen
är på väg att vända nedåt.
Det behövs ett sammanhållet program, med tydlig logik och
benämningar som underlättar kommunikationen med företagen om
vilket stöd som finns tillgängligt och visar på en helhet i de olika
insatserna och hur de hänger samman. De metoder som har utvecklats
i arbetet med Digitaliseringslyftet kan skalas upp och användas
regionalt i ett sammanhållet, brett program, som kan kommuniceras
till företag och aktörer på ett tydligt sätt.

2.2

Aktörer som arbetar med industrin har stärkt sin kapacitet

En annat tydligt resultat av Digitaliseringslyftet är att aktörerna som
främjar industrins utveckling har fått möjlighet att utveckla sina
erbjudanden och metoder samt att samarbetet med andra aktörer har
utvecklats. Mycket tyder på att insatser till viss del kommer att
fortsätta hos några av aktörerna, men enligt vår bedömning i
otillräcklig omfattning för att möta behoven hos företagen.
Betydelsen av ett robust företagsfrämjande system
Politikens satsning på Smart industri har varit avgörande för att öka
kapaciteten i det företagsfrämjande systemet. Arbetet med Smart
industri har tydliggjort vårt beroende att ett välfungerande, robust
främjandesystem. Det krävs en grundläggande nivå av organisationer
och personer med rätt kompetens och erfarenhet för att det ska finnas
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beredskap att ta sig an satsningar som Smart industri i alla delar av
landet. En kraftig mobilisering av de företagsfrämjande aktörerna som
riktar sig till industrin är därmed en tydlig effekt av
Digitaliseringslyftet. Nu finns kapacitet att möta behoven på ett helt
annat sätt än tidigare. Aktörerna har prövat och utvecklat sina
metoder och ökat sina kunskaper om företagens behov.
Nyindustrialiseringsstrategin synliggör även industrins betydelse för
Sverige och skapar möjligheter för industriell utveckling hos små och
medelstora företag som inte fanns tidigare.
Flexibilitet avgörande
Det är tydligt att industriföretagens utmaningar och behov skiftar
stort. Varje företag har sina specifika förutsättningar och utmaningar
när det gäller digitalisering. Faktorer som påverkar är vilken
industrisektor företaget verkar inom, antalet anställda, företagets
ålder, ägarförhållanden, lönsamhet, geografisk placering, kompetens
och erfarenhet hos ledning och anställda samt graden av samverkan
med andra företag.
Projektägarna i Digitaliseringslyftet har arbetat på ett flexibelt sätt för
att utveckla sina erbjudanden efter företagens behov. Projektägarna
var utvalda för att de redan hade goda kunskaper om industrin och
dess logik och utmaningar och i många fall etablerade relationer med
företag lokalt och regionalt. I flera projekt har man också lyckats bygga
upp relationer med helt nya industriföretag.
Goda exempel som konkretiserar
En lärdom är att det är viktigt att synliggöra nyttan av digitalisering för
företagen genom goda exempel från företag som deltagit i
Digitaliseringslyftet. Lokala exempel som företagen lätt kan identifiera
sig med är särskilt uppskattade. Genom att stötta företag i att mäta den
ekonomiska nyttan av de digitaliseringsprojekt som de initierar kan
man visa på värdet av digitalisering och underlätta kommunikationen
med andra företag. Det handlar också om att inte ha alltför höga
ambitioner utan avgränsa projekten så att de blir genomförbara och
visar på resultat. Några goda exempel från företag som framgångsrikt
arbetat med digitalisering genom Digitaliseringslyftet framgår av
bilaga 4.
Sälj, sälj, sälj!
Projektägarna bör avsätta rejäla resurser på säljinsatser och börja
tidigt med att kontakta och träffa företagen. I de fall där man
kontaktade företagen via telefon eller i bästa fall träffade dem
personligen var införsäljningen som mest lyckad, jämfört med
mejlkontakt eller information via sociala medier, som inte passar
målgruppen alls.
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2.3

Rekommendationer för framtida satsningar på industrin

Vår bedömning är att en avmattning i konjunkturen kommer att öka
företagens intresse av att delta i satsningar, pga. resurser i företagen
frigörs. Om det blir snabb övergång till lågkonjunktur behöver det
strategiska utvecklingsarbetet med digitalisering och
kompensförsörjning i företagen troligen kompletteras med akuta
insatser för att överbrygga problem såsom minskad orderingång,
produktionsstopp, likviditetsproblem med mera.
Sammantaget innebär detta ett behov av att uthålligt erbjuda insatser
så att fler industriföretag och regioner ska kunna utvecklas och stärka
sin konkurrenskraft, inte minst med tanke att andra länder gör stora
satsningar på digitalisering och automation/robotik, exempelvis
Tyskland, Danmark och länder i Asien.
Med målet att ställa om svensk industri till att vara rustad såväl
tekniskt som kompetensmässigt bör staten genomföra långsiktiga och
sammanhållna satsningar. Strukturomvandlingen av svensk industri är
omfattande, komplex och snabb. Teknikutvecklingen sker mycket
snabbt samtidigt som värderingar, attraktivitet och kunskap förändras
betydligt långsammare, vilket i sin tur skapar en tröghet i företagen
när det gäller investeringar, produktivitet och deras arbete med
kompetensförsörjning.
De små och medelstora industriföretagen behöver fortsatt stärka sin
förmåga att använda digitaliseringens möjligheter i form av
tillämpning av olika teknologier för att utveckla sin affär och
verksamhet. Samtidigt behöver företag arbeta strategiskt och
långsiktigt med att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens
och utveckla kompetensen hos befintlig personal. Företagen behöver
även bli bättre på att förstå sin omvärld och hur globaliseringens
effekter påverkar kunder, marknad och leverantörer, vilket i sin tur
ställer krav på strategier för innovation, internationalisering och
hållbarhet. Detta är stora utmaningar för många av landets drygt
50 000 industriföretag, varav drygt 20 000 företag har minst en
anställd.
Beprövade metoder såsom Produktionslyftet, Kickstart Digitalisering,
validering, affärsutvecklingscheckar för digitalisering, individuell
coachning samt förutsättningsstudier inom Robotlyftet är särskilt
viktiga att skala upp och sprida, då att de stärker företagens
förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin
utveckling.
Ett redan påbörjat utvecklingsarbete på Verksamt.se behöver få en
fortsättning så att det blir en plattform för företag också i
kompetensförsörjningsfrågor (digitala verktyg, checklistor,
självskattning etc.) och för digitalisering (spridning av Dags att
digitalisera, utveckla frågor om digital etc.).
Långsiktighet och samverkan
Sammantaget är det tydligt att vi behöver arbeta tillsammans,
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myndigheter, regioner och de företagsfrämjande aktörerna, och att
insatser behöver hänga ihop och vara tydliga i sin logik. En
långsiktighet behövs för att vinna förtroende hos det stora antalet små
och medelstora företag. Insatser bör sedan genomföras och långsiktigt
integreras i ett stabilt främjandesystem. Förutsättningarna för
främjandeorganisationerna bör därför stärkas som del i en
sammanhållen satsning.
Fortsatta satsningar behövs därför på robusta regionala
främjandesystem som stärker aktörernas förändringsförmåga och gör
att de bättre kan möta industriföretagens behov. Dessa satsningar
behöver bygga vidare på de insatser och aktörer som redan finns i det
regionala stödsystemet så att aktörers kompetens och kapacitet
förstärks ytterligare. Satsningen på de europeiska digitala
innovationshubbarna (EDIH) blir en del i detta, och bör därför även
inkluderas i ERUF-programmen.
Det är viktigt att små och medelstora industriföretag får utrymme
inom såväl regeringens nya samverkansprogram som i kommande
programperiod i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027. I
mars presenterade EU-kommissionen dessutom en ny industristrategi,
som bland annat fokuserar på åtgärder för grön och digital
omställning.
Ett brett, sammanhållet industriprogram
Tillväxtverket vill därför se ett sammanhållet, brett industriprogram
som på ett effektivt sätt stödjer industrins omställning och stärker
konkurrenskraften hos såväl startups, små och medelstora som stora
företag. Finansiering ska således kunna användas till att stödja företag
i alla storlekskategorier. Beprövade och välfungerande metoder kan
skalas upp och spridas regionalt och lokalt i samarbete med
regionerna. Myndighetens djupa kunskaper om t.ex. kvinnors
företagande, besöksnäring och livsmedelssektorn kan också integreras
i utformningen av ett större program.
Ett sammanhållet program underlättar även en sammanhållen
kommunikation som tydligt förmedlar olika ingångar till insatser
beroende på företagets behov och förutsättningar. Det blir också
utrymme för flexibilitet givet förändringar i omvärlden.
Tillväxtverket föreslår att designen av ett brett och sammanhållet
program bygger på en pyramidmodell, som i figuren nedan, där många
företag får tillgång till kunskap och insatser som motsvarar varje
företags specifika behov.
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Tillväxtverket kommer att ta ett tydligt ansvar för fortsatta insatser för
industrins omställning och konkurrenskraft. Men kompletterade
nationell finansiering och ett brett samarbete med andra myndigheter,
regioner och aktörer inom det företagsfrämjande systemet kan bli
avgörande för att vi ska lyckas bidra till industrins omställning.
Insatser på både kort och lång sikt
Robotlyftet pågår till och med 2021. Tillväxtverket förslår därför en
förnyad satsning på Digitaliseringslyftet till och med 2021 så att
insatserna löper parallellt. Vi föreslår även en förlängning av Smart
industri i regionerna. Då skulle de tre programmen förstärka varandra
under samma period.
Därefter föreslås en breddad, sammanhållen satsning på industrins
digitalisering och automatisering enligt ovan. Dessa insatser kan
marknadsföras och erbjudas i ett paket i enlighet med en design som
bygger på pyramidmodellen ovan. En uppföljande satsning på skolaindustri för att fortsätta sprida beprövade och välfungerade koncept är
också av vikt för framtiden.
Tillverkningsindustrin finns i hela Sverige. Det gör att industrin är
viktig för hela Sverige. Tillväxtverkets kunskaper inom branscher som
industrin, besöksnäringen och livsmedelssektorn gör att en satsning
på ett brett industriprogram kan genomföras på ett resurseffektivt sätt
och med hög kvalitet. På längre sikt bör dessa aktiviteter utökas till att
även innefatta kommunernas planarbete så att högkvalitativa
geografiska områden skapas dit folk väljer att flytta pga. god livsmiljö,
intressanta arbetstillfällen och goda arbetsvillkor.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Digitaliseringslyftet genomfördes under perioden januari 2017 –
februari 2020. I mars 2020 fattade vi beslut om tre projekt som fick
förskott för att bedriva verksamhet under 2020. Här följer en
sammanställning av genomförda insatser i programmet och deras
resultat.

3.1

Kickstart Digitalisering – ett välfungerande koncept

Den största insatsen inom Digitaliseringslyftet var Kickstart
Digitalisering. Syftet med projektet var att öka insikterna hos små och
medelstora industriföretag om digitaliseringens möjligheter så att
företagen i nästa steg skulle ha bättre förutsättningar att gå vidare på
egen hand, delta i ett coachningsprojekt eller ansöka om en
digitaliseringscheck. Projektägare var Teknikföretagen i samarbete
med RISE, IUC, SISP samt IF Metall. Beslutet om finansiering fattades i
juni 2017 och aktiviteterna i projektet kom igång i september.
Konceptet bygger på seminarier och workshops vid tre tillfällen, där
några nyckelpersoner per företag arbetar med ”case”, får ”hemläxor”
mellan tillfällena och utbyter erfarenheter med andra företag.
1. Inspirationsseminarium och workshops (heldag)
2. Workshops för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
3. Workshop för att landa i startaktiviteter för företaget
(halvdag)
Kickstart bygger på en genomtänkt design, där man går samman
nationellt, regionalt och lokalt inom främjandesystemet och genomför
en insats som är skalbar. Pedagogiken handlar om att avdramatisera
digitaliseringen, att det angår alla företag och att sänka trösklarna för
vad det kan innebära. Det handlar också om kollegialt lärande mellan
företagen som deltar och att lyfta goda exempel som företagen kan
relatera till. Mer information om konceptet finns på
www.kickstartdigi.se.
Det ursprungliga målet var att nå 1000 företag genom att genomföra
100 ”kickstarter” över hela landet under 18 månader. Detta mål visade
sig vara alltför ambitiöst och det reviderades samtidigt som
projekttiden förlängdes. Det reviderade målet omfattade 550 företag
vid 60 ”kickstarter”. Organiseringen var dock inte riktigt på plats efter
piloten 2016 och det fanns inte kapacitet för att snabbt skala upp från
pilot till nationell spridning, vilket påverkade tidsplanen för
genomförandet.
Flexibilitet och anpassning efter företagens behov

Till en början var upplägget standardiserat till tre tillfällen – en heldag
och två halvdagar som skulle genomföras under 4-6 veckor. Det var
också ett krav på tio deltagande företag per omgång, vilket reviderades
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till sju för etag. Även andra sätt att öka flexibiliteten provades, bland
annat först ett upplägg med två heldagstr äffar, främst för att tillgodose
behov i de delar av landet med stora geografiska avstånd. Mot slutet av
projektet genomfördes även ett endagsupplägg, för att erbjuda ett
alternativ till de företag som annars skulle tackat nej.
En stor utmaning för Kickstart Digitalisering var att nå företagen och
att locka dem att i högkonjunktur prioritera att delta när företagets
alla resurser gick till att klara åtaganden i affären. En annan orsak kan
vara att många företag uppfattar digitalisering som en diffus och
abstrakt företeelse, vilket innebär att kommunikationen fick anpassas
till att fokusera på företagens behov och förslag på lösning. Innehållet
på sidan www.kickstar tdigi.se utvecklades i linje med detta, bland
annat lyfts goda exempel på nyttan med digitalisering fram på ett
tydligare sätt.
Införsäljningen av Kickstar t tog därmed längre tid och mer resurser i
anspråk. Det kräver uthållighet och en personlig kontakt vid flera
tillfällen för att företagen ska få tillit till kompetensen och förmågan
hos den part som levererar Kickstart. Mot slutet av projekttiden var
det något lättare att rekrytera företag att delta i Kickstart
Digitaliser ing. En anledning kan vara att kännedomen om
digitalisering har ökat men också att det i en avmattad konjunktur
finns utrymme i företagen att lyfta blicken till det strategiska,
framtidsinriktade utvecklingsarbetet.
Resultat och måluppfyllelse

Totalt deltog 627 företag i 75 ”kickstarter”,
vilket innebär att målet uppnåddes med god
marginal. 75 procent av de deltagande
företagen hade 50 eller färre anställda och 70
procent var tillverkande företag, resterande
verksamma inom tjänstesektorn. Ytterligare
200 företag deltog i Kickstart Digitalisering,
men kvalificerades inte i målgruppen på
grund av företagets storlek eller
branschtillhörighet. Insatser genomfördes i
samtliga regioner, undantaget Västmanland.
Fokus i företagens utvecklingsidéer kretsade
kring effektivare administr ation och interna
processer. Näst vanligast var
marknadsföring/ försäljning och tillverkning
och på senare tid var det digitalisering
kopplat till logistik som ökade mest. Några
exempel på områden som företagen ville
jobba med som en följd av Kickstart var:
digitalisering av plocklistor, följesedlar och fakturor
införande av ett CRM-verktyg på vägen till order
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e-handel med tillhörande produktkonfigurator
mobilapp för tidstämpling och arbetsuppföljning
visualisering av produktionsstatistik i realtid för att tydliggöra
hur företaget ligger till mot mål och vid behov, vidta åtgärder
sensorer i maskiner för mätning/analys

Ett angeläget mål var att 80 procent av företagen skulle påbörja egna
digitaliseringsaktiviteter efter sitt deltagande i Kickstart Digitalisering,
dvs. att Kickstart Digitalisering skulle ”tända lampan” i företagen kring
möjligheter, utmaningar och behov. För att följa upp detta och andra
mål genomförde Teknikföretagen en enkät, som fick 370 svar, vilket
innebär en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Här följer en
sammanställning av några av enkätsvaren:

43%

Hur har deltagande påverkat företagets
digitaliseringsresa?
38%

23%
9%
Vi har påbörjat ett/flera Vi har ökat tempot i vårt Vi har påbörjat planering
digitaliseringsprojekt
arbete med pågående
av ett
digitaliseringsprojekt
digitaliseringsprojekt

Ingen påverkan

Har deltagande i Kickstart gett dig...
56%

53%
37%

51%
40%

32%
11%

9%
0%

9%
1%

1%

...ökad insikt om digitalisering i
...ökad insikt om
...nya idéer om hur ditt företag
stort?
digitaliseringens betydelse för
skulle kunna utnyttja
just ditt företag?
digitaliseringens möjligheter?
Ja, i hög utsträckning
Ja, något
Nej/oförändrat
Vet ej/kan ej svara

Målet nåddes – 81 procent av företagen anger i enkäten att de har
påbörjat ett digitaliseringsprojekt eller ökat takten i pågående
digitaliseringsarbete. 90 procent har fått en ökad insikt om
digitalisering i stort och 91 procent har fått nya idéer kring hur de
skulle kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Majoriteten, 56
procent anger att de tänker genomföra sitt projekt inom det närmaste
året och 45 procent inom två år. Hinder som lyfts fram är resursbrist,
64 procent (tid, anställda) samt brist på finansiella medel (29 procent)
och brist på kunskap och kompetens inom digitaliseringsområdet (24
procent).
Kickstart har bidragit till en djupare förståelse för digitalisering hos
företagen. Dock behöver företagen fortsatt stöd i sitt
digitaliseringsarbete för att komma vidare. Kickstart har även
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resulterat i stärkta nätverk såväl mellan företagen som hos de
företagsfrämjande aktörerna, som engagerat sig i Kickstart runt om i
landet. Arbetet har mobiliserat stora delar av det företagsfrämjande
systemet som riktar sig till små och medelstora industriföretag och
gett kunskap om företagens behov och ökat samarbetet aktörerna
emellan.
Företagen är nöjda med Kickstart som koncept. 92 procent anser att
konceptet är bra eller mycket bra och 95 procent anger att
diskussionen med övriga företag är bra eller mycket bra. Dessutom har
konceptet gått på export till Estland, Lettland och Litauen och
arrangörerna i dessa länder får utbildning. Även i Österrike är man
intresserade av Kickstart.
RISE i Hudiksvall har vidareutvecklat Kickstart-konceptet och
använder metoden för att gå vidare med företag som tidigare deltagit i
Kickstart i fördjupade träffar om data och affärsutveckling.
Teknikföretagen beviljades i mars 2020 ett projekt för att fortsätta
arbeta med Kickstart under 2020, fram till och med oktober månad.
Projektet är utvidgat så att det även innefattar coachningsinsatser av
den typ som beskrivs ovan, t.ex. INDIGO och Kickstart Go. Inom
projektet genomförs Kickstart Digitalisering på samma sätt som
tidigare. Såväl tre-, två- som endagsvarianter kommer att erbjudas.
Målet är att ytterligare 100 företag ska delta i 15 ”kickstarter” och
erbjudas coachning. Aktiviteterna ska genomföras över hela landet,
men med fokus på de områden där täckningen hittills varit svag.

3.2

Digitaliseringscoachning – stärker företagens handlingskraft

Tillväxtverket beslutade om totalt 16 coachningsprojekt under
programperioden i syfte att öka kunskapen i små och medelstora
industriföretag om digitaliseringens möjligheter, samt att öka
förändringsförmågan i företagen med hjälp av digitalisering och ökad
tillämpning av digital teknik. Beslut i den första utlysningen för
coachningsprojekt fattades i april 2017. Under våren 2018
genomfördes en andra utlysning, som resulterade i fyra nya
coachningsprojekt. Ett antal projekt fick beslut om förlängning under
2019.
Under programmets gång framförde projektägarna vid flera tillfällen
att många små industriföretag utesluts från att delta i projekten på
grund av EU:s definition av SME. Anledningen är att många företag
ingår i en koncern som totalt har fler än 249 anställda. Projektägarna
menar att resurserna hos många av dessa företag är lika begränsade
som hos andra små industriföretag, och att de ofta inte har några
fördelar av att ingå i en koncern.
Målet var att nå drygt 400 företag i coachningsprojekten. Totalt deltog
drygt 350 företag, som via projekten fick tillgång till en

24

digitaliseringscoach under 20-80 timmar, för vilka företagen själva
betalade totalt mellan 0 och 20 000 kronor.
Coachning IUC – INDIGO

IUC drev nio coachningsprojekt med ett gemensamt koncept, INDIGO.
Inom ramen för INDIGO gjorde IUC 692 företagsbesök. Totalt deltog
206 företag i INDIGO, varav 130 företag hade sin första kontakt med
främjandesystemet. Projekten genomfördes i följande geografiska
områden: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Värmland,
Dalarna, Örebro, Sjuhäradsbygden, Norra Småland (Kalmar och
Jönköping), Kronoberg, Halland, Skåne och Blekinge.
INDIGO i Skåne och Blekinge (2017-2019) drevs av IUC Syd. 24
företag genomgick coachning. Projektet kombinerade två varianter av
upplägg, dels inspirationsföreläsningar, coachning och
kunskapsseminarier inom affärsutveckling, dels endast
coachning/expertrådgivning.
IUC Halland genomförde INDIGO i Halland (2017-2019). 40 företag
genomgick coachning i regionen. Projektet gick tidigt över till att
erbjuda individuell coachning och att därefter en
kunskapsseminarieserie. Projektet rekryterade företag främst via
telefonbokade besök, vilket möjliggjorde en första kontakt med
företagen.
IUC Sjuhärad genomförde INDIGO (2017-2020) i Västra Götaland och
50 företag startade sin digitalisering antingen via gemensamma
workshops eller coachning ute hos företagen.
I Kronoberg genomfördes INDIGO (2018-2019) av CIL
Ljungby (Centrum för informationslogistik). Fem företag fick
coachning i projektet. Projektet beslutades i andra
utlysningsomgången, vilket innebar en kortare projekttid och
försvårade arbetet med att rekrytera företag.
I Jämtland-Härjedalen coachade IUC-Z Group 14 företag runt om i
regionen, där företagen genomförde ett ”case” för att påbörja sitt
digitaliseringsarbete. Projektet bidrog till bättre koordinering mellan
företagsfrämjarna i regionen och ökad kännedom om stödsystemet.
I norra Småland (dvs. Kalmar och Jönköping) genomfördes INDIGO av
IUC Träcentrum (2017-2019). Endast två företag genomgick
coachning. Under projektets gång valde man att flytta en del av
finansieringen till IUC i Kalmar och ERUF-projektet Smart industri i
Kalmar län.
I Värmland, Dalarna, Örebro höll IUC Stål & Verkstad i INDIGO (20172019). 67 företag fick coachning i projektet, som fokuserade på
anpassade coachningsinsatser för respektive företag i upp till 80
timmar. Samarbete med regionala aktörer som Compare, FindIt,
Bergsskolan, Karlstad universitet samt Örebro universitet.
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INDIGO i Västerbotten drevs av Stiftelsen Adopticum (2017-2018)
och 11 företag genomgick coachning. Projektet samverkade med
aktörer som Region Västerbotten, ALMI, IF Metall, Teknikföretagen
samt Företagarna för att rekrytera företag. Projektet kombinerade
coachning med gemensamma workshops med företagen.
IUC Norr genomförde INDIGO i Norrbotten (2017-2019) men inga
coachningsinsatser med företag genomfördes. Projektet menar att
projektet bidrog till ett starkare nätverk i regionen och en genomförd
Kickstart.
Framgångsrika modeller för att nå företagen

INDIGO som koncept kombinerar nätverksträffar och gemensamma
workshops med coachning i det enskilda företaget. Företag får hjälp av
IUC och upphandlade konsulter att definiera behov och möjligheter
samt att lägga grunden för en strategi för företagets utveckling. Som
ett led i att marknadsföra INDIGO arrangerade IUC även seminarier,
event och utställningar riktade till målgruppen. Några av projekten
genomförde även ”kickstarter”.
Efter dialog med Tillväxtverket valde de flesta INDIGO-projekt att
börja med coachning direkt eller enbart fokusera på coachningen och
nedprioritera gruppaktiviteter. Detta eftersom företagen upplevde ett
tydligare mervärde med coachningen, vilket underlättade
rekryteringen av företag.
Samtliga nio projekt hade svårt att få företag att prioritera att delta i
insatsen och det krävdes återkommande kontakter med företagen för
att övertyga dem om nyttan av att delta. De företag som tackade nej
angav tids- och resursbrist pga. hög arbetsbelastning i högkonjunktur
där mindre företag har svårt att avvara tillgänglig personal. De projekt
som arrangerade gemensamma möten för företagen menar dock att
dessa gav ett tydligt mervärde i konstruktivt utbyte mellan företagen.
Uppsökande verksamhet för att nå företagen

Flera projekt ägnade sig åt uppsökande verksamhet genom att anlita
telefonförsäljare som tog den första kontakten för att boka in ett möte
med IUC. Detta gjorde att man nådde ut till ett stort antal företag. Man
bokade också in ett initialt möte som ledde till att man ”kom in över
tröskeln” till företagen.
Att bygga upp relationer med företagen skapar bra förutsättningar för
en löpande dialog om varje företags specifika behov av stöd. Speciellt
vid det första införsäljningstillfället är det viktigt att beskriva
digitalisering utifrån företagets nivå och utifrån detta skräddarsy
stödet. Förmågan att anpassa sig till företagens individuella behov lyfts
fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i projekten.
En dialog innebär samtidigt en möjlighet att lotsa företag vidare till
andra projekt och insatser, till exempel Digiresan, Produktion2030,
digitaliseringscheckarna, Robotlyftet eller andra insatser i regionen.
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En sådan samordning mellan projekt och aktörer leder ofta till att rätt
insats når företag i rätt tid.
Ökade insikter hos IUC om företagens behov

IUC ökade sin förståelse för företagens behov under programperioden.
Det fanns initialt en föreställning om att coacherna främst skulle bidra
med sin expertis inom specifika teknikområden som företagen var
intresserade av. Insikten växte fram att det snarare handlade om
kompetens inom förändringsledarskap, organisations- och
företagsutveckling och generell teknikkunskap. Viktigt var också att
sänka trösklarna och vara konkret.
Flera projekt använde sig av olika ”case” som kortfattat beskrev den
förändring företaget ville göra, till exempel övergång från manuell till
digital produktionsstyrning eller att effektivisera administrationen via
en digital lösning för tidrapportering.
En del företag sökte en ”quick-fix” i ett system som löste ”allt” när det
istället behövdes en kombination av kompetens inom affärsutveckling
eller verksamhetsutveckling samt generell IT-kompetens. Det viktiga
var att konsulten/projektledaren förstod företagets situation och
kunde bidra till företagets strategiska utveckling generellt och digital
utveckling specifikt.
För att påbörja coachningen på rätt nivå och matcha rätt coach med
rätt företag tog man fram en uppdragsbeskrivning som projektledaren
gick igenom med företaget. Detta stärkte samtidigt IUC i deras roll, då
man i dialogen med företaget kunde tydliggöra företagets målbild och
ambition med digitalisering. Då byggdes det även upp en tillit som
gjorde att projektledaren på IUC kunde ifrågasätta företagets lösning
och förutsättningar. Gemensamt med företaget kunde man sedan
diskutera fram en lösning, som än mer bidrog till företagets
konkurrenskraft. IUC:s roll var också att avgränsa projektet hos
företagen för att de skulle ha en chans att komma i mål.
Övriga coachningsprojekt

Utöver INDIGO-projekten finansierade vi sju andra coachningsprojekt
runt om i landet. Uppläggen och utmaningarna varierade något mellan
projekten. Här följer en kort sammanfattning av respektive projekt
med fokus på vad som skiljer metoderna åt.
Digilots (2017–2018) drevs av Örnsköldsviks kommun och 27
företag genomgick coachning. Projektet kombinerade Kickstart med
tre individuella coachingstillfällen. Företagen arbetade med ett ”case”
på kort, medellång, lång sikt och hade vid projektslut genomfört
mindre utvecklingsprojekt och/eller lagt en plan för hur de skulle
komma vidare med mer långsiktiga förändringar. Projektet anordnade
även miniseminarium utifrån företagens behov och företagen lärde av
varandra genom studiebesök.
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För att lyckas med rekryteringen av företagen justerades tidplanen och
huvudprogrammen lades i januari, då företagen har mest tid. Resultat
och lärdomar från projektet tillämpades i ERUF-projektet ”Digitala
steg för tillväxt”.
Digifuture I (2017–2019) och II (2018–2019) drevs av Mälardalen
Industrial Technology Center (MITC) tillsammans med bland andra
PiiA, Blue Institute och Produktionslyftet i Sörmland och Västmanland.
Projekten var en fortsättning på ett av Tillväxtverkets pilotprojekt från
2016. Upplägget innefattade fyra gruppträffar, gärna förlagda på
företagen, och tre coachingstillfällen för de enskilda företagen.
Projektet var, till skillnad mot övriga projekt, avgränsat att inte
innefatta marknadsföring/sälj.
Tio företag genomgick programmet och påbörjade sitt
digitaliseringsarbete och fortsatte på egen hand, tillsammans med
konsultbolag och/eller med hjälp av digitaliseringscheckar. Projektet
blev utvalt som ett av nio ”best practice”-projekt av EU-parlamentet.
MITC tog med sig erfarenheten från Digifuture – att det behövs mer tid
för att skapa bättre och mer bestående resultat i företagen. Således var
Digifuture II mer omfattande, nio månader med Produktionslyftets
startprogram i grunden, istället för tre-fyra. I december 2019 anslöt
även Södertälje Science Park (SSCP) som genomförare av projektet för
att täcka en del av Stockholmsregionen. De coachade fem företag (mål:
och MITC fyra företag. Rekryteringen av företag till projekten tog
längre tid än planerat. MITC träffade vissa företag fyra gånger innan de
valde att gå med. SSCP hade inga upparbetade kontakter med företag i
målgruppen, vilket gjorde startsträckan längre.
I KickStart Go! (2017–2019) coachade Fiber Optic Valley, i
samverkan med FindIT, 28 företag i främst Gävleborgs län. De
identifierade nio olika områden för coachingen och knöt till sig
leverantörer till åtta av dessa via en ramavtalsupphandling. Företagen
återfanns främst inom områden som administrativ
processautomatisering, försäljning och marknadsföring. Två företag
genomgick två coachningsomgångar. Projektet jobbade systematiskt
med ”storytelling” i kommunikationssyfte. Några lärdomar är att
företagen behöver tid för att besluta om sin medverkan och även stöd i
att formulera och konkretisera sina behov. Leverantörerna å sin sida
behöver öva på att inte gå direkt på en teknisk lösning och har i och
med det upptäckt nya sätt att göra affärer på. Man har även bedrivit
coachningsverksamhet i projektet ”Kickstart Go Sydöstra Norrland”.
Ett antal företag deltog efter Kickstart Go i ett förstudieprojekt kopplat
till digitala värdekedjor och Vinnovas program Produktion 2030. Det
är inte troligt att dessa företag skulle ha kommit så långt utan att först
deltagit i en Kickstart eller i ett coachningsprojekt. I Hudiksvall
februari-mars 2020 pågår även en seminarieomgång: ”Bli mer lönsam
– använd ert data!”, där upplägget utgår från både Kickstart och
coachning enligt metoden för Kickstart Go. Deltagande företag har
även kopplingar till dessa projekt.
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Man genomförde dessutom en Kickstart för offentlig sektor. Ca 150
tjänstemän och chefer i Hudiksvalls kommun deltog i november 2018 i
första dagen av Kickstart och utifrån denna grund har de sedan arbetat
vidare, med RISE som bollplank.
Forskare inom RISE är intresserade av angreppssättet att ”söka behov
före teknik” samt att ”sänka ribban för att göra saker parallellt med att
höja ribban för tänket”, där RISE även ser kopplingar till
transformationen mot ökad hållbarhet.
Digitalt Industrilyft Medelpad (2018–2019) genomfördes av ITklustret Bron Innovation i Sundsvall. Projektet gjorde
behovskartläggningar hos företagen och matchade dem därefter med
coacher utifrån behoven. 18 företag coachades och vid projektslut
hade alla företag, utom ett, påbörjat eller var i startgroparna att sätta
igång digitaliseringsprojekt. En sidoeffekt av projektet var att de
kompetensägande medlemsföretagen och de behovsägande
industriföretagen kopplades samman.
Mjärdevi Science Park (2016–2017) etablerade ett nätverk med 35
digitaliseringscoacher och coachade 23 företag. Resultaten
dokumenterades i en digital plattform. Vid projektets slut hade 55
digitaliseringsprojekt identifierats i företagen och åtta startats.
Samtliga sju företag som sökte digitaliseringscheckar efter genomförd
coaching beviljades dessa. Projektet använde sig av coacherna och
nätverket inom Mjärdevi Science Park för att nå företag och upplevde
inget problem med att rekrytera. Värt att notera att de, till skillnad
från majoriteten av projekten, inte tog ut någon deltagaravgift från
företagen.
Vi delfinansierade även coachningsprojektet Digilyft Västerbotten
2.0 (2017–2018) inom Smart industri i regionerna 1.0. Upplägget
liknande den pilot som genomfördes under 2016. Projektet verkade i
Skellefteå-området och Region8/Södra Lappland. 23 företag coachades
i insatsen och elva företag som varit med i pilotinsatsen fick fortsatt
stöd. Coacherna hanterade de geografiska avstånden i regionen genom
att erbjuda coaching via exempelvis Skype. Samtliga företag hade vid
projektslut påbörjat ett digitaliseringsprojekt av något slag. En lärdom
är att i framtiden vara tuffare i urvalet av företag för att få dem att
prioritera projektet. En utmaning var att flera aktörer erbjöd insatser
inom samma område mot samma målgrupp, vilket var förvirrade för
företagen.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av projekten har
upplevt utmaningar med att rekrytera företag och har hanterat det på
olika sätt och med olika framgång. Några framgångsfaktorer gällande
rekrytering är vikten av befintliga träffsäkra nätverk, t.ex.
medlemsföretag och coachernas nätverk. Även tajming är avgörande,
dvs. att förlägga aktiviteterna på den del av året då företagen har mest
tid.
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Gemensamt för projekten är att företagen upplevde en konkret nytta
av att delta och i de flesta fall identifierat och också påbörjat ett
digitaliseringsprojekt. De projekt som genomförde gruppträffar med
företagen uppger att utbytet företagen emellan var värdefullt. De
projekt som inte hade gruppträffar menar däremot att det
underlättade för företagen med en flexibilitet istället för att
sammankalla dem på fasta tider.
Flera projekt har haft en utmaning med företag som ingår i större
koncerner och därmed inte kvalificerar sig som SME. Frågan lyftes vid
flera erfarenhetsmöten och vi meddelade att begränsningen grundar
sig i EU:s regelverk, vilket vi inte har möjlighet att påverka.
Medfinansiering av ERUF-projekt

Smart Industri i Kalmar Län – SMINK . IUC Kalmar drev projektet
INDIGO i Kalmar län som en del av ERUF-projektet Smart Industri i
Kalmar Län – SMINK. De deltagande företagen erbjöds coachning inom
digitalisering. Rekryteringen av företag gick dock mycket trögt och
coachning genomfördes endast i två företag. Det ena företaget fick
hjälp med att utveckla ett bokningssystem, en webshop och
onlineutbildningar medan det andra fick hjälp med integration av
informationsflöden för bättre kvalitet och kortare ledtider.
Inom projektet Transmission, som drivs av MITC, finansierade
Tillväxtverket de delar av projektet som innebär stöd till SME genom
digitalisering, DigiLean. Syftet med Transmission är att stötta små och
medelstora företag inom fordonsindustrin i Mälardalen i
omställningen mot el och andra tekniker. Inom DigiLean fick fem
deltagande företag möjlighet att förbättra sina processer samtidigt
som de fick stöd med effektivisering genom digitalisering. I projektet
genomfördes åtta gemensamma träffar och 30 timmars coaching på
varje företag. Programmet var en kombination av Produktionslyftets
startprogram och DigiFuture,och byggde vidare på erfarenheterna från
en pilot 2016, som visade på vikten av att företag ”har koll” på sina
processer och har medarbetarna med sig i arbetet för att kunna lyckas
med digitalisering.
Som ett resultat av projektet har ett företag anmält sig till
Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram och ett annat
företag har anmält sig till Produktionslyftets fördjupningsprogram
med fokus på digitalisering.
Enkätsvaren visar på nöjda företag

Av de företag som erhöll coachning svarade 148 företag på en
efterföljande enkät, varav 30 procent av de svarande var kvinnor och
resterade män. Enkäten visar att 82 procent av företagen hade 1-49
anställda. 85 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda med
helhetsintrycket av insatsen och 77 procent anger att de är nöjda eller
mycket nöjda med den individuella coachningen.
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71 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet att de har fått
ökade kunskaper om digitalisering i stort och 75 procent instämmer
helt eller till stor del i de har fått ökade kunskaper om digitaliseringens
betydelse för just deras företag. 74 procent av företagen uppger att de
har påbörjat ett digitaliseringsprojekt som ett resultat av deltagande i
projektet och 22 procent anger att de planerar för ett projekt. 82
procent av företagen har avsatt resurser för att genomföra ett
digitaliseringsprojekt och majoriteten (72 procent) planerar att
genomföra det inom ett år.

3.3

Kompletterade insatser – metoder och kunskap

Inom programmet finansierade Tillväxtverket ytterligare nio projekt,
som kompletterade redan pågående insatser samt ökar kunskapen om
digitalisering i stort när det gäller industrin. Ett av projekten hade
direkt koppling till Industri 4.0 i Tyskland medan tre projekt hade en
mer allmän inriktning.
RISE IVF genomförde två projekt med Produktionslyftet inom
Digitaliseringslyftet. Vinnova finansierade utvecklingen av en modul
inriktad på digitalisering för användning inom Produktionslyftet.
Baserat på denna modul genomförde Produktionslyftet två projekt i
syfte att erbjuda företagen digitaliseringskunskap.
Projekten nådde sammanlagt 24 företag med olika insatser inom
Produktionslyftet. De flesta företagen deltog i startprogrammet med
inriktning digitalisering. Tre företag deltog i den 18 månader långa
utvecklingsresan och ett företag deltog fördjupningsprogrammet.
Produktionslyftet syftar till att bygga en långsiktig förnyelseförmåga i
företagen, vilket gör att fokus mot digitalisering är mindre tydligt än i
coachningsprojekten. Digitalisering är därmed inte ett mål i sig för de
deltagande företagen, utan ett medel för att uppnå andra förbättringar.
Trots detta finns det ett stort värde i att Produktionslyftet har
byggstenar som innehåller digitalisering. SME kommer ofta in i
program/projekt med olika behov och förväntningar och företagen
väljer de moduler som passar bäst i respektive företags situation.
Företagen var i första hand inriktade på inre digitalisering, dvs
digitalisering av interna processer/arbetsuppgifter i syfte att
effektivisera. I nästa steg kan företag vara redo att gå vidare med yttre
digitalisering, t.ex. digital integration med kunder.
Jämfört med coachningsprojekten inom Digitaliseringslyftet har
insatserna inom Produktionslyftet pågått under längre tid i företagen,
särskilt för de företag som fortsatt med utvecklingsresan. I några fall
betalar företagen fullt pris för de fortsatta tjänsterna.
Eftersom Produktionslyftet är en kontinuerlig verksamhet som får
verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, finns de utvecklade modulerna
tillgängliga framöver. De kan alltså användas av Produktionslyftet vid
arbete inom alla typer av bolag. Ibland är det med full betalning från
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företag och ibland kan det vara med subvention via regionala eller
nationella projekt.
Rullstolsfabriken (pilot): CIL Ljungby såg ett behov av en
modellmiljö för produktion tillräckligt komplex för att användas i
undervisning till olika målgrupper. Befintliga testmiljöer var antingen
alltför specifika eller inte tillräckligt flexibla. Rullstolen valdes som
produkt för att den är enkel, går att anpassa och är lätt att flytta. Målet
var att deltagaren skulle få en tydlig förståelse för vilka effekter
digitalisering kan ha för en verksamhet. Modellmiljön skulle också
vara tillräckligt flexibel för att kunna flyttas runt till olika platser och
på så vis nå flera.
Förstudien gick igenom de viktigaste kraven på modellmiljön; att den
skulle vara mobil, hantera alla delar i en produktionsmiljö och att
deltagarna skulle förstå processen – från en analog miljö till en digital.
Förstudien tog fram ett komplett förslag till en flyttbar demomiljö för
produktion från order till leverans. Studien visade att det är möjligt att
skapa en sådan mobil fabrik. Relevansen för programmet kopplat till
kostnaden gjorde att Tillväxtverket ändå valde att inte gå vidare med
att låta bygga ”abriken.
Inom Fordonskomponentgruppen (FKG) finns ett nätverk som
syftar till att stärka kvinnor verksamma inom fordonsindustrin. Syftet
med projektet var att skapa en projektgrupp som arbetade med
digitaliseringsidéer ur kvinnors perspektiv. Arbetet utgick från ett
redan befintligt nätverk vilket gjorde startsträckan kort.
25 idéer skapades i projektgruppen. Några avgörande
framgångsfaktorer för ett framgångsrikt arbete med digitalisering är
att involvera alla medarbetare och att starta smått. Projektet kom även
fram till att en innovativ kultur och att ta fram långsiktiga strategier
för förändringsprocesser och kompetenshantering skapar framgång.
En tvådagarskurs arrangerades som avslutades med en
digitaliseringsresa till Tyskland med besök på olika företag. En
intressant iakttagelse var att de tyska företagen ansträngde sig för att
hitta kvinnor i sina organisationer som tog emot nätverket från
Sverige.
Digimap 4.0 – ALMI Kronberg genomförde en undersökning
(Digimap 4.0) om vilken kunskap företag i Kronoberg och närliggande
regioner har om digitalisering. Syftet var att utifrån resultatet
skräddarsy insatser för att hjälpa företag med stöd inom digitalisering,
eftersom digitalisering påverkar alla tillverkande företag.
Två undersökningar genomfördes, en under det första halvåret 2018
och en uppföljande i slutet av 2019. Urvalet av företag var samma och
det gjordes strax över 1000 intervjuer. Vid analys av resultatet kan vi
konstatera att undersökningen ger god kunskap om företagens
digitaliseringsgrad och det skett en tydlig förflyttning hos företagen
mellan de två undersökningarna.
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Några resultat från undersökningen är den tydliga ökningen av företag
som ser att digitalisering kommer utveckla helt nya affärsmodeller
kopplat till deras produkt/tjänst (från 43 procent till 65 procent).
Undersökningen visar även på ett skifte till mer avancerade
investeringar från företagets sida, även om tyngden ligger kvar på
affärssystem.
Andelen företag som ser nya krav, utöver pris, kvalitet och
leveransprecision från kunder, ligger kvar på omkring 50 procent. Här
ser vi ett skifte till betydligt mer avancerade krav, vilket tyder på en
ökad mognad på beställarsidan kring synen på digitalisering. 50
procent av bolagen anser sig ha integrerat digitala lösningar i sitt
kunderbjudande och hela 22 procent anger att de kan ta betalt för
dessa.
ALMI Kronberg samarbetade med andra projekt i regionen för att
sprida information om undersökningen. Man deltog även i mässor i
närområdet och genomförde tillsammans med företag en studieresa
till Tyskland på Hannovermässan.
Inkomst 4.0 – ALMI Jönköping. Projektet drivs av Almi Jönköping och
har som syfte att utveckla och sprida en metodik för hur
underleverantörer kan använda digitaliseringens möjligheter för att
lösa framtida administrativa krav från köpare. Genom
Digitaliseringslyftet finansierades den del som handlar om hur SME
ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Projektet tydliggjorde
bland annat nya krav mellan köpare och leverantörsföretag,
definierade nya möjligheter inom industriell digitalisering samt tog
fram goda exempel. Projektet arbetade aktivt med att sprida resultat
och ny kunskap vid exempelvis seminarier och frukostmöten.
Resultaten från projektet visar bland annat att köparföretagen har få
digitaliseringskrav, att många företag inte använder sin data fullt ut,
att beställarkompetensen är låg samt att det finns för få utförare,
särskilt inom AI.
Region Västmanland beviljades i mars 2020 ett projekt vars syfte är
att påverka hur SME kan ingå i den satsning som Bombardier gör i
Västerås. Bombardier etablerar sin globala utveckling av driv- och
kontrollsystem för spårfordon i Västerås och det finns kopplingar även
till självkörande fordon. Regionerna inom Östra Mellansverige (ÖMS)
är alla engagerade. Även Scania (Södertälje) och Volvo CE (Eskilstuna)
har visat intresse. Region Västmanland hade en representant med på
en resa till Tyskland hösten 2017, då bland annat Start up Autobahn
besöktes, vilket har påverkat projektets innehåll. Projektet löper till
och med juni 2020.
Region Örebro län beviljades ett projekt som har sitt ursprung i en
satsning på ”additive manufacturing” (AM) hos RISE, Chalmers i
Göteborg. Flera stora företag som Volvo-bolagen, SKF och Höganäs
deltar i projektet. Avsikten är att göra satsningen nationell och även
tillgänglig för SME. Region Örebro län kommer att studera hur andra
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AM-satsningar (Hultsfred, Alfred Nobel Science Park, Amexci) kan
kopplas till Göteborg. Målet är att ta fram en plan för hur satsningen i
Göteborg kan bli nationell samt se till att SME får möjlighet att delta
men även bidra in i arbetet. AM är en teknik med tydlig koppling till
digitalisering och tillämpning av AM kräver att företaget jobbar med
digitalisering. Projektet löper till och med juni 2020.
Projektet IVA:s Smart industri syftar till att främja industriell
utveckling i Sverige. I samarbete med Teknikföretagen i arbetet med
Kickstart Digitalisering engagerades stora företag inom industrin för
att stödja den digitala transformationen i SME.




Under projektperioden genomfördes fem Kickstart under 20192020:
• Växjö – 12 deltagare varav 8 SME – möte 2
genomfördes på Electrolux.
• Värnamo – 7 deltagare varav 5 SME – möte 2
genomfördes på Kalmar Industries.
• Linköping – 31 deltagare varav 20 SME – möte 2
genomfördes som coachning
• Piteå – 29 deltagare varav 17 SME – möte 2
genomfördes på Smurfit Kappa i Piteå.
• Karlskoga – 63 deltagare varav 22 SME. Studiebesök på
Moelven Valåsen.
2019 genomfördes den fjärde omgången av företagstävlingen
Smart industri. Drygt 40 nomineringar inkom och juryn tog fram
sex finalister. Vinnare blev Mobilaris. Hedersomnämnanden gick
till Moving Floor och Moelven Valåsen. Prisutdelningen
genomfördes på IVA den 5 februari i samband med ett
seminarium. För information om juryledamöter, intervjuer,
finalister med mera, se www.IVA.se.

Startup Sweden Bootcamp Industri genomfördes i december 2019.
Små svenska industriföretag fick en möjlighet att möta innovativa
startupbolag i ett acceleratorprogram, vilket genomfördes i samarbete
med Ignite Sweden. Många stora företag satsar på samarbeten med
nystartade innovativa företag för att få tillgång till spetsteknologi, lära
sig att arbeta i korta projekt och möta personer med kompetens som
det annars kan vara svårt att knyta till sig. Samma möjlighet finns inte
får små industriföretag, och eventet genomfördes för att möta det
behovet.
Tre små industriföretag fick en möjlighet att träffa startupbolag i en
rad aktiviteter. Företagen träffade även stora företag såsom ABB, Alfa
Laval, Ericsson, Husqvarna Group, Scania och IBM. Under en av
dagarna deltog också fyra startupbolag från Österrike.
Några lärdomar är att denna typ av arrangemang måste anpassas
bättre efter när småföretag kan komma ifrån sin verksamhet.
December är en stressig månad för de flesta småföretag. Nyttan med
deltagandet behöver också förtydligas i kommunikation och budskap.
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Därtill krävs personliga inbjudningar och bättre framförhållning
tidsmässigt för att lyckas nå målgruppen.

3.4

www.verksamt.se/digitalindustri visar vägen

Tillväxtverket utvecklade söktjänsten Digitalisera ditt företag som
finns på verksamt.se/digitalindustri. Syftet med tjänsten är att företag
ska finna aktuella erbjudanden som stimulerar till digitalisering i små
och medelstora företag. Erbjudanden kan sökas inom områdena
digitalisering, hållbar produktion, innovation och
kompetensförsörjning. Fram till årsskiftet hade tjänsten ett 70-tal
erbjudanden från flertalet myndigheter och företagsfrämjande aktörer.
Mot bakgrund av att många program inom Smart industri avslutas och
få nya tillkommit är det i nuläget få erbjudanden kvar i söktjänsten.
Ett arbete pågår på verksamt.se för att skapa en funktion som inte bara
omfattar ett specifikt område som digitalisering, utan flera, så att
företagare kan söka efter rådgivare och stöd inom företagandets olika
faser. Digitalisering kommer där ingå som ett av flera ämnesområden.
Vi gör en pilot som ska vara klar under våren 2020, där vi samarbetar
med Region Skåne. Tanken är att innehållet i tjänsten ska utvecklas i
samverkan med regionerna, som ansvarar för urvalet och för att
koordinera arbetet. I tjänsten kommer även nationella erbjudanden
från myndigheter och statliga organisationer att synliggöras.

3.5

Kunskapsbanken Dags att digitalisera inspirerar

RISE utvecklade med finansiering från Tillväxtverket via
Digitaliseringslyftet en kunskapsbank om digitalisering för företag,
Dags att digitalisera. Syftet var att komplettera fysiska möten som i
Kickstart Digitalisering med digitala verktyg, så att företagen fick
tillgång till flera möjligheter att sätta sig in i vad digitalisering kan
innebära för deras verksamhet.
Dags att digitalisera publicerades under sommaren 2019. Materialet är
en kostnadsfri och lättillgänglig kunskapsbank inom tolv områden
kopplade till digitalisering. Materialet består av drygt 200 filmer som
är organiserade i grundläggande och fördjupande delar, med text och
kunskapsstöd och ”quiz” som ska fördjupa insikterna. Samtliga filmer
finns även i en öppen youtubekanal. 20 av filmerna lyfter fram hur
SME jobbar med digitalisering. Dags att digitalisera kompletterades
under hösten 2019 med tio workshopskoncept, där utvalda delar av
materialet paketerades för att möjliggöra modulbaserad användning.
Genom Dags att digitalisera får SME tillgång till ett material som de
kan göra till sitt eget utifrån sima specifika behov. Inbyggt är också
möjligheten att kunna ladda ner innehåll och skapa idéer och
handlingsplaner för fortsatt arbete.

35

Under november 2019 utformades, i samarbete med Tillväxtverket, en
julkalender med en utvald film varje dag och en kort text, som spreds i
flera kanaler samtidigt. Tanken var att sammanfatta de mest generella
avsnitten i en följetong som skulle ge mersmak. Resultatet var en tydlig
ökning i användningen under hela december månad med en ökning på
143 procent i visningar av filmerna jämfört med föregående månad.
Totalt sågs filmerna drygt 3100 gånger under december.
Kunskapsbanken Dags att digitalisera har hittills haft 15 300 visningar.
6500 användare har nyttjat verktyget på Dagsattdigitalisera.se och
780 av dem har skapat egna konton för att arbeta vidare. Därtill har
spridning skett i seminarier och föreläsningar, i företagskontakter och
i enskilda möten.
Initialt var planen att det skulle bli en utbildning i digitalisering
tillgänglig via verksamt.se. Detta visade sig under 2019 inte vara
möjligt. Logiken i myndighetssamarbetet inom verksamt.se var inte
kompatibelt med att RISE utvecklade innehållet i form av ett tillämpat
forskningsprojekt med ett kontinuerlig lärande under
utvecklingstiden. Det blev även förseningar under projekttiden, vilket
ledde till att lärandet blev begränsat. Det beslutades att tjänsten skulle
kallas kunskapsbank, eftersom användartester visade att utbildning
som begrepp väckte förväntningar som inte motsvarade innehållet i
tjänsten.
Efter projektets slut tog RISE enligt avtal med Tillväxtverket över
ägandet av materialet för att använda, utveckla och förvalta det vidare
i sitt stöd till svenska företag.

3.6

Internationalisering

Under programperioden var det löpande kontakter med Tysk-Svenska
Handelskammaren, bland annat inför Hannovermässan 2019.
Hannovermässan besöktes i april 2018 som en förberedelse inför 2019
då Sverige var partnerland. Vid mässan 2019 arrangerade
Tillväxtverket dels en gruppresa för nätverk inom Smart
specialisering, dels en ”match-making” inom EEN med ett tyskt
inköpsnätverk. Flera möten med tyska nätverk ägde rum under
mässan.
Tidigare under programperioden genomfördes flera aktiviteter riktade
till Tyskland, bland annat en studieresa till Berlin och BadenWürttenberg 2017, där även Tillväxtverkets generaldirektör deltog.
Tyska företag är generellt mycket öppna för kontakter med svenska
företag. I EU-projektet InnoSup samverkade Sverige, Tyskland
(Bayern), Belgien (Flandern) och Danmark för utbyte av erfarenheter
inom satsningar på digitalisering.
Tillväxtverket hade även besök av delegationer från Frankrike,
Sydkorea och Brasilien, där intresset varit stort för digitalisering i
Sverige med fokus på Digitaliseringslyftet. Frågorna handlade mest om
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hur vi får med SME i våra satsningar, vilket är en utmaning även i
många andra länder.
Digitaliseringslyftet är intressant också för Österrike, där Kickstart
Digitalisering och metoderna för coachning jämte nätverket med
regionala digitaliseringskoordinatorer väcker störst intresse. Planer
finns på att integrera Kickstart i ett österrikiskt koncept för att stärka
företagens digitaliseringsarbete.
Digitaliseringslyftet lyfts fram som ett gott exempel i olika
sammanhang, till exempel av OECD i rapporten OECD Reviews of
Digital Transformation: Going Digital in Sweden.2
Spridningen av konceptet Kickstart – RISE

Ytterligare spridning av konceptet Kickstart har skett genom RISE,
som är involverad flera EU-projekt. Inom projektet Diginno
genomfördes en pilotomgång av Kickstart i Estland. Diginno är ett
Interreg BSR-projekt som samlar länder runt Östersjön i syfte att lära
från olika goda exempel i länderna för ökad digitalisering hos SME.
Projektet arbetar även med digitalisering i ”cross-boarder activities”
samt att samla ett antal rekommendationer på policynivå.
Tillsammans med Enterprise Estonia genomfördes flera kickstarter i
Estland, då man ville prova nya vägar eftersom de upplägg och
metoder som man tidigare använt inte fungerade.
RISE gjorde en översättning till engelska av Kickstart-konceptets
väsentliga delar och en utbildning genomfördes under våren 2019 i
Tallinn för 15 utvalda potentiella moderatorer och inspiratörer.
Utbildningen genomfördes i princip på samma sätt som i Sverige, med
några justeringar utifrån behov hos estniska företag. Under hösten
2019 genomfördes sedan en pilotomgång på fyra platser med totalt 33
företag och 69 deltagare.
Lärdomarna från Estland är liknande som i Sverige:





Det är svårt att nå företagen och att få dem att komma.
Industrin efterfrågar gärna ”en instruktion och en manual” för
implementering av en teknologi och har svårare att förhålla sig
till förändring i ”mindset” och transformation.
Konceptet ställer höga krav på de individer som agerar som
inspiratörer och moderatorer.
Responsen från och värdet för de deltagande företagen har varit
mycket god.

Även Lettland har visat ett stort intresse, som även ingår i ett annat
Interreg BSR-projekt, Innocape, ett projekt som fokuserar på offentliga
aktörers samverkan för att skapa gynnsamma förutsättningar för att
2 OECD (2018), OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden, OECD Publishing,

Paris.
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etablera digitala innovationshubbar, så kallade DIH. En planerad
träning och utbildning kring konceptet planerades i Vilnius under
slutet av mars 2020, nu framskjuten pga. coronaviruset. Diskussion
pågår inom projektet Innocape om hur Kickstart-konceptet skulle
kunna ingå i en verktygslåda för DIH.
Baltic Industrial Symbiosis, BIS

Projektet Baltic Industrial Symbiosis (BIS) beslutades inom
Östersjöprogrammet under hösten 2018 och startade i februari 2019.
Projektet samordnas av Symbiosis Center Denmark i Kalundborg,
Danmark. I projektet medverkar partners från Danmark, Finland,
Norge, Polen, Ryssland och Sverige, där Sverige representeras av
Paper Province, Linköpings universitet och Tillväxtverket.
Tillväxtverkets del i projektet handlar om att ta fram ett
policyrelaterat kunskapsunderlag som lyfter fram hur små och
medelstora företag inom tillverkningsindustrin ser på sina flöden i
produktionen och hur digitalisering kan underlätta övergången till
cirkulära affärsmodeller. Rätt utnyttjade kan resurser/flöden/”wastes”
som vatten, energi och olika material i ett företag skapa värden i andra
företag och leda till ökad kostnads- och resurseffektivitet. Rapporten
blir klar under våren 2020.

3.7

Referensgruppen för Smart industri och annan samverkan

Under programmet var det ett löpande utbyte med andra myndigheter
och organisationer involverade i arbetet med Smart industri, inte
minst med Vinnova, RISE och ALMI. Samtliga har inbjudits att delta i
våra erfarenhetsutbyten och seminarier och Tillväxtverket har deltagit
i flera av Vinnovas seminarier som rör digitalisering. Vi har vid flera
tillfällen även deltagit i Vinnovas bedömningsgrupper när det gäller
utlysningar som rör digitalisering.
I april 2018 genomfördes ett GD-möte i syfte att stämma av arbetet
med Digitaliseringslyftet och få synpunkter på utformningen av
Robotlyftet. Deltog gjorde bland annat RISE, Swerea IVF, Almi och IUC.
Några slutsatser var att en samordning är angelägen, eftersom många
insatser svarar mot liknande utvecklingsbehov. Alla myndigheter
behöver tar ansvar för att vägleda företagen till rätt insats.
En referensgrupp för Smart industri bildades under 2019.
Referensgruppen är rådgivande till Tillväxtverket och vårt arbete med
Smart industri och handlar om att synliggöra och tydliggöra det
samlade arbetet för industrins utveckling. Syftet är att förankra och
kvalitetssäkra genomförandet av Tillväxtverkets insatser inom Smart
industri; sprida och utbyta information, lärdomar, kunskaper och
resultat av insatserna; samt diskutera industrins behov, framtida
insatser, policyutveckling med mera. Möten i referensgruppen sker 2-4
gånger per år.
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I referensgruppen ingår omkring 15 aktörer, däribland IF Metall,
Teknikföretagen, ALMI, Vinnova, IUC, RISE, SKR, Företagarna och ESFrådet. Tre möten har hittills genomförts med referensgruppen för
Smart industri, det senaste i anslutning till Smart industri-dagen i
februari 2020. Digitalisering var ett genomgående tema på Smart
industri-dagarna 2018–2020.

3.8

Utvärderingen visar att Digitaliseringslyftet har bidragit till
ökad kunskap och handlingskraft hos företagen

Under vår en 2018 uppdaterades progr ammets uppföljnings- och
utvärderingsplan, bland annat beslutades att en extern utvärdering
skulle upphandlas. I december 2019 fick Ramboll Management
Consulting i uppdrag att genomföra en utvärdering av
Digitaliser ingslyftet. Rapporten Utvärdering av Digitaliseringslyftet
återfinns i en separat bilaga, bilaga 3.
Utvär deringen visar Digitaliseringslyftet i stort varit en framgång och
visar på goda resultat. Programmet bygger på en genomtänkt mix av
stöd, nådde rätt företag och företagen är nöjda med sitt deltagande.
Exempelvis har de ökat sina kunskaper om digitalisering och kommit
igång med ett utvecklingsarbete.

929

9 av 10

9 av 10

unika företag har deltagit
i insatser

företag har ökat sin kunskap
om digitalisering

företag har startat
digitaliseringsprojekt

Det har också lett till att företagen har ökat sin beställarkompetens och
utökat sina nätverk. Metoder som Kickstart Digitalisering och
coachningsprojekt som INDIGO och Kickstart GO är enlig utvärderaren
centrala för att motivera företag att påbörja ett digitaliseringsarbete.
Enligt utvärderingen behöver företagen dock fortsatt stöd for att
fortsätta med sitt utvecklingsarbete.
Digitaliser ingslyftet engagerade även stora delar av
främjandesystemet som riktar sig till industriföretag. Projektägarna
fick genom Digitaliseringslyftet en möjlighet att bygga upp sin
kapacitet, utveckla sina erbjudanden och metoder, och därmed en
ökad förmåga att förstå och möta för etagens utvecklingsbehov. En stor
utmaning för alla projekt var att övertyga företagen om att delta i
insatserna. Det finns många lärdomar om vad som krävs för att lyckas,
där den personliga kontakten med företagen är förutsättning.
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Programmet genomfördes som ett samlat program men styrningen var
inte tillräckligt tydlig, vilket ledde till att helheten blev oklar för
företagen. De hade svårt att förstå hur de olika insatserna med olika
namn hängde ihop och vilka insatser som mest relevanta för dem,
oavsett om erbjudandet ingick i Digitaliseringslyftet eller i något annat
program. I några fall konkurrerade projekten med varandra om att nå
företagen. Logiken i programmet påverkades av fördröjningar i
genomförandet av Kickstart Digitalisering och Dags att digitalisera.
Några företag gick efter Digitaliseringslyftet vidare till Robotlyftet,
projekt inom Smart industri i regionerna eller Vinnovas ”Starta er AIresa”. 60 företag som deltog i någon insats i Digitaliseringslyftet fick
efter ansökan en digitaliseringscheck.

3.9

Samlad bild av resurser till digitalisering i SME

Tillväxtverket gav Sweco i uppdrag att genomföra en kartläggning för
att ge en samlad bild av vilka resurser som riktades till digitalisering i
små och medelstora företag 2016-2019, dels i projekt och insatser
finansierade genom nationella program, dels i projekt med
finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Kartläggningen i sin helhet återfinns i bilaga 5 till slutrapporten,
Insatser för digitalisering i små och medelstora företag.
Totalt omfattade satsningarna 437 miljoner kronor under perioden,
varav mest finansiering gick till Östra Mellansverige och Västsverige. I
kartläggningen ingår sammanlagt 128 projekt, 693
digitaliseringscheckar samt 22 automationscheckar och 108
förutsättningsstudier inom Robotlyftet.

Totalt beviljade medel per NUTS 2-nivå (SEK)
80 000 000

SEK

60 000 000

75 215 497 73 189 769
56 472 621 53 894 170
52 963 610

40 000 000

48 381 551 45 565 590
31 188 464

20 000 000
0
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Av 128 projekt finansierades 107 projekt via följande nationella
program:






Digitaliseringslyftet
Tillverkning i Sverige
Smart industri i regionerna 1.0 och 2.0
Näringslivsinsatser i Landsbygdsuppdraget
Höjd kompetens kring digitalisering i små företags ledningar
och styrelser

Totalt omfattade besluten i nationella program drygt 196 miljoner
kronor under 2016-2019, varav 140 miljoner kronor riktades till
företag. Störst andel av finansieringen gick till Östra Mellansverige.
Under perioden beslutades om 693 digitaliseringscheckar
motsvarande totalt drygt 138 miljoner kronor. Flest checkar gick till
Östra Mellansverige (35,5 miljoner kronor) respektive Sydsverige
(31,6 miljoner kronor).
Inom Robotlyftet beslutades om 108 förutsättningsstudier
motsvarande nära 3 miljoner kronor, där flest förutsättningsstudier
genomfördes i Västsverige. Varje förutsättningsstudie motsvarar ett
värde på 27 000 kronor.
Inom Europeiska regionala utvecklingsfondens tematiskt mål 3
finansierades 21 projekt motsvarande 97 miljoner kronor. En stor del
av dessa medel beviljades till fyra projekt i Mellersta Norrland, som
totalt omfattar drygt 31 miljoner kronor.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Digitaliseringslyftet genomfördes mellan 2016-10-19 och 2020-03-30.
Budgeten för uppdraget var totalt 78 000 tkr, varav 10 280 tkr
återbetalas i och med denna slutredovisning.
Totalt beslutade Tillväxtverket om 69 094 tkr i projektfinansiering.
Den utbetalda summan till projekten uppgick till totalt 55 666 tkr, se
även projektsammanställning i bilaga 2.
En stor utmaning för projektägarna var att nå ut till företagen under
högkonjunktur. En konsekvens var att projekten inte lyckades nå det
antal företag som de planerade för i sina ansökningar och reviderade
budgetar, vilket i sin tur resulterade i sena återföringar till
Tillväxtverket.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda medel
Bidrag
Anslag
Summa

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

78 002
78 002

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader
Transfereringar

3 494
7 843
719
12 056
55 666

Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*

67 723
10 280
0
0%
6 754
1 688

Summa inkl OH-påslag

69 411

43

0

0
977

78 002
0
78 002
4 471
7 843
719
13 033
55 666

0

977

0

977

0%
0
0

0%
1 779
445

68 699
10 280
0
0%
8 533
2 133

0

1 421

70 833

Nyckeltal
Näringslivsanslaget

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

Förvaltningsanslaget

SUMMA

82%

0%

0%

81%

18%

0%

100%

19%

29%

0%

100%

34%

65%

0%

0%

60%

44

Bilaga 2 – Sammanställning av beslutade projekt
Projektsammanställning
Projektägare och projektets namn

Resultat/måluppfyllelse

Slutdatum

Ideella Föreningen Teknikföretagen i
Sverige – Kickstart Digitalisering

Beslutat
belopp

Utbetalt
belopp

Seminariekoncept för små industriföretag som vill skaffa sig en
inblick i digitaliseringens möjligheter. Drygt 627 företag deltog i 75
Kickstart i 20 regioner. Målet var 550 företag i 60 kickstarter.
Enkätsvar från företagen visar på en hög grad av nöjdhet.
RISE Acreo AB – SME i en digital
Ett metodutvecklande projekt utifrån piloten 2016 för Kickstart.
förändring
Målet var att SME skulle fortsätta sin digitala transformation genom
att förändra kultur och arbetssätt. Total deltog drygt 80 företag.
Mjärdevi Science Park AB – Industrins Coachingsprojekt med individuell coaching. 23 företag coachades.
nya digitala värdekedja
Ett nätverk med 35 digitaliseringscoacher etablerades, resultaten
dokumenterades i en digital plattform. Projektet använde sig av
coacherna och nätverket inom Mjärdevi Science Park för att nå
företag.
Industriellt Utvecklings Centrum i
INDIGO coachningsprojekt. Mål: 24 företag, måluppfyllelse: 24.
Skåne – Indigo - Industriell digitalisering Projektet kombinerade två varianter av upplägg, dels
i SME
inspirationsföreläsningar, coachning och kunskapsseminarier inom
affärsutveckling, dels endast coachning/expertrådgivning.
Industriellt Utvecklingscentrum i
INDIGO coachningsprojekt. 40 företag genomgick coachning i
Halland AC – Digitaliseringslyftet
regionen (mål: 24). Projektet gick tidigt över till att erbjuda
Halland
individuell coachning och att därefter erbjuda en serie med
kunskapsseminarier. Projektet rekryterade företag främst via
telefonbokade besök.
IUC Stål och Verkstad AB – INDIGO
INDIGO coachningsprojekt. Mål: 64 företag, måluppfyllelse: 67.
Värmland, Örebro, Dalarna
Anpassad coachning för respektive företag i upp till 80 timmar.
Samarbete med regionala aktörer som Compare, FindIt, Bergsskolan,
Karlstad universitet samt Örebro universitet.
Stiftelsen Adopticum – DigIn INDIGO coachningsprojekt. Koncept som kombinerade coachning
Digitalisering av Industrin
med gemensamma workshops för företagen. Mål: 25 företag,
måluppfyllelse 11. Samverkan med Region Västerbotten, ALMI, IF
Metall med flera för att rekrytera företag.
Industriellt Utvecklings Centrum
INDIGO coachningsprojekt. Mål 25 företag, måluppfyllelse: 0.
Norrbotten AB – Projekt INDIGO
Projektet menar att det bl.a. bidrog till ett starkare nätverk i
Norrbotten - digitaliseringscoacher till regionen.
industriella SMF i Norrbotten
Mälardalen Industrial Technology Center Upplägget omfattade fyra gruppträffar, förlagda på företagen, tre
AB – MITC Digifuture
coachingstillfällen för enskilda företag. Mål: 20 företag,
måluppfyllelse 10.
Träcentrum Nässjö KompetensINDIGO coachningsprojekt i norra Småland. Mål: 12 företag,
utveckling AB – Indigo Norra Småland måluppfyllelse: 2.

2020-02-15

19 998 600 14 212 832

2017-10-31

2 998 987 2 296 262

2017-09-30

1 000 000

2019-12-31

2 036 400 1 897 714

2020-02-15

2 650 800 2 601 378

2020-01-14

4 501 671 3 613 711

2019-03-31

1 332 598 1 003 686

2019-11-30

1 638 000 1 159 042

Örnsköldsviks kommun – Digitala steg Coachingsprojekt som kombinerade Kickstartseminarium med
för tillväxt - Digilots Örnsköldsvik
individuell coaching. Mål: 25 företag, måluppfyllelse: 27.

2019-01-31

1 364 069 1 096 057

Industriellt utvecklingscenter i
Sjuhärad AB – INDIGO - Industriell
digitalisering i praktiken
RISE Acreo AB –KickStart Go! Sydöstra
Norrland

2020-01-31

3 062 000 2 519 734

2020-01-31

2 490 579 2 110 560

INDIGO coachningsprojekt. Mål: 60 företag, måluppfyllelse 49. Två
olika upplägg, dels ett program med gemensamma workshops och
coachning på respektive företag, dels coachning ute hos företaget.
Coachningsprojekt främst i Gävleborgs län. Mål: 35 företag,
måluppfyllelse. 28. Projektet identifierade nio olika områden för
coachingen och upphandlade leverantörer via en
ramavtalsupphandling. Projektet jobbade systematiskt med
”storytelling”, vilket underlättade rekrytering av nya företag.
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966 830

2020-01-31

747 750

590 041

2020-01-31

837 527

416 470

FKG – Digilyft för FKGs kvinnliga nätverk 25 innovativa idéer skapades i projektgruppen. En tvådagarskurs
arrangerades som avslutades med en digitaliseringsresa till Tyskland
med besök på olika företag.
Regionförbundet Västerbottens län – Coachingsprojekt med individuell coaching till företag i SkellefteåDigilyft Västerbotten 2.0
området och Södra Lappland. Mål 20 företag, måluppfyllelse 23. 11
företag från pilotomgång fick fortsatt stöd. Coacherna hanterade de
geografiska avstånden i regionen genom att erbjuda coaching via
exempelvis Skype. Samtliga företag hade vid projektslut påbörjat ett
digitaliseringsprojekt av något slag.
ALMI Företagspartner Kronoberg AB – Kartläggning av företagens digitala mognad i Halland, Västra
DIGIMAP4.0 - En kartläggning av svensk Götaland och Kronoberg. 1000 företag svarade på frågor, cirka
industri
hälften svarade. Frågorna ställdes vid två tillfällen med två års
mellanrum. Kartläggningen visar en tydlig förflyttning i företagens
digitala mognad och ökad användning av digital teknik.
ALMI Företagspartner Jönköping AB – Projektet tog fram en metodik för hur underleverantörer kan
Inkomst 4.0 (medfinansiering ERUF)
använda digitaliseringens möjligheter för att möta administrativa
krav från kunderna. Resultat visar bl.a. att kundföretagen har få
digitaliseringskrav.
Centrum för Informationslogistik i
Förstudie som undersökte möjligheterna att ta fram en modellmiljö
Ljungby AB (CIL) – Förstudie - digitala för en tillräckligt komplex produktion i syfte att ge deltagaren en
rullstolsfabriken
tydlig förståelse för vilka effekter digitalisering kan ha för en
verksamhet. Projektet resulterade i ett komplett förslag till en
flyttbar demomiljö för produktion från order till leverans.
IUC Z-Group AB –INDIGO JH - Industriell INDIGO coachningsprojekt. 14 företag genomförde ett ”case”.
digitalisering i praktiken i Jämtlands län Projektet bidrog till bättre koordinering mellan företagsfrämjare i
regionen och ökad kännedom om stödsystemet.
RISE IVF AB – Produktionslyftet 4.0 Inom Produktionslyftet genomfördes två projekt i syfte att erbjuda
utvecklingsprogram för små och
företagen ökad kunskap i digitalisering. Projekten nådde
medelstora företag – del 1
sammanlagt 24 företag med olika insatser inom Produktionslyftet.
Merparten företag deltog i startprogrammet med inriktning
digitalisering. Tre företag deltog i den 18 månader långa
utvecklingsresan och ett företag deltog fördjupningsprogrammet.
RISE IVF AB
Se ovan.
Produktionslyftet 4.0 – del 2

2018-12-30

493 729

493 729

2018-12-15

855 000

726 065

2020-01-15

1 537 500

666 801

2020-01-30

3 119 281 2 517 345

Centrum för Informationslogistik i
Ljungby AB (CIL) – Indigo Kronoberg

INDIGO coachningsprojekt. Mål: 12 företag, måluppfyllelse: 5.

2020-02-15

744 282

509 275

Mälardalen Industrial Technology
Center AB – MITC Digifuture2

Samma koncept som Digifuture 1 ovan men utvidgat till samarbete
med Södertälje Science Park. Mål: 21 företag, måluppfyllelse: 9.

2020-01-31

1 534 045

887 505

2020-01-31

1 424 120 1 325 403

BRON Innovation AB – Digitalt
industrilyft Medelpad

Coachingsprojekt med individuell coaching. Mål: 20 företag,
måluppfyllelse: 18. Genomfördes av IT-klustret Bron Innovation i
Sundsvall. Projektet gjorde behovskartläggningar hos företagen och
matchade dem därefter med coacher. Vid projektslut hade nästan
alla företag påbörjat eller var i startgroparna att sätta igång
digitaliseringsprojekt.
Industriellt utvecklingscentrum Kalmar En del av ERUF-projektet Smart Industri i Kalmar Län – SMINK.
– Medfinansiering SMINK (ERUF)
Företag erbjöds coachning inom digitalisering. Rekryteringen av
företag gick mycket trögt och coachning genomfördes i 2 företag.
Mälardalens högskola
Gemensamma träffar och individuell coachning i digitalisering
Medfinansiering Transmission (ERUF)
genom DigiLean, 5 företag deltog. Syftet med Transmission var att
stötta små och medelstora företag inom fordonsindustrin i
Mälardalen i omställningen mot el och andra tekniker. I projektet
genomfördes åtta gemensamma träffar och 30 timmars coaching på
varje företag. Programmet var en kombination av Produktionslyftets
startprogram och DigiFuture.
Kungliga ingenjörsakademin, IVA –
Bidra till genomförandet av Kickstart Digitalisering genom att
IVAs Smart industri
involvera storföretag och minst fem antal ”kickstarter” i samarbete
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2018-09-10

160 875

160 875

2020-01-31

1 380 000 1 331 283

2020-01-20

2 000 000 2 000 000

2020-02-28

1 100 000 1 025 124

2019-12-31

800 000

800 000

2020-07-31

500 000

500 000

2020-02-29

1 745 000 1 197 690

Region Västmanland – Samarbete
digital omställning stora företag och
SMF (förstudie)
Ideella Föreningen Teknikföretagen i
Sverige – Kickstart Digitalisering 2020
Region Örebro län – AM (förstudie)

med Teknikföretagen samt genomföra fjärde omgången av
företagstävlingen Smart industri. Vinnare 2019: Mobilaris.
Undersöka hur SME kan ingå i Bombardiers satsning i Västerås, där
företaget etablerar sin globala utveckling av driv- och kontrollsystem
för spårfordon. Kopplingar till självkörande fordon. Regionerna inom
Östra Mellansverige (ÖMS) är engagerade.
Fortsatt verksamhet med Kickstartseminarier under merparten av
2020.
Ursprung i en satsning på ”additive manufacturing” (AM) hos RISE,
Chalmers i Göteborg. Syftet med förstudien är att undersöka hur
andra AM-satsningar (Hultsfred, Alfred Nobel Science Park, Amexci)
kan kopplas till Göteborg. Målet är att ta fram en plan för hur
satsningen kan bli nationell och hur SME får möjlighet att delta och
även bidra in i arbetet.

2020-06-30

750 000

750 000

2020-11-15

4 820 000

4820 000

2020-10-31

1 471 000 1 471 000

69 093 813 55 666 412

Totalt beslutat / Totalt utbetalt

47

Bilaga 3 – Utvärdering av Digitaliseringslyftet
Utvärderingen genomförd av Ramboll Management Consulting
återfinns i en separat bilaga, som medföljer denna slutrapport till
regeringen. Rapporten Utvärdering av Digitaliseringslyftet är också
publicerad på www.tillvaxtverket.se/publikationer.
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Bilaga 4 – Goda exempel från Digitaliseringslyftet
Det finns flera exempel på företag som gjort tydliga förflyttningar med
i sitt företag och arbetet med digitalisering till följd av sitt deltagande i
Digitaliseringslyftet. Här följer några exempel.
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Bilaga 5 – Samlad bild av resurser till digitalisering i SME
Tillväxtverket gav SWECO i uppdrag att genomföra en kartläggning för
att ge en samlad bild av vilka resurser som riktades till digitalisering i
små och medelstora företag 2016 –2019, dels i projekt finansierade
genom nationella program och insatser, dels genom Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Kartläggningen återfinns i en separat
bilaga 5, Insatser för digitalisering i små och medelstora företag.
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