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Sammanfattning
Uppdraget att stärka förutsättningarna för industrialisering och
tillverkning i Sverige genomfördes under 2018-2020 och omfattade 20
miljoner kronor. Uppdraget var ett av de uppdrag som Tillväxtverket
genomfört inom strategin Smart industri. Tillväxtverket har fortfarande två uppdrag inom Smart industri under genomförande. Det
uppdrag som här rapporteras hade som övergripande mål att stärka
förutsättningarna för företag att industrialisera (att förbereda
produktionsstart) och tillverka nya produkter i Sverige. Målet skulle
nås genom:




Ökad kunskap hos innovativa företag och innovationssystemets aktörer om möjligheter för tillverkning i Sverige
Utvecklad matchning mellan aktörer som har produktidéer
med aktörer som kan erbjuda tillverkning och
Ökade möjligheter till rådgivning kring val av
produktionsstrategi för idéägare

Uppdraget utvidgades något för att även beakta det som kallas
hemtagning av produktion, alltså när företag väljer att flytta
produktion från leverantörer i Asien eller Europa till leverantörer i
närheten av sina svenska fabriker.
Stödsystemet har förbättrats
Uppdraget resulterade i flera nya möjligheter att stödja företag som
ska börja att tillverka produkter. Nio projekt finansierades, vilka
syftade till att utveckla stödsystemet inom industrialisering och
tillverkning. Några av projekten har lett till permanenta förbättringar
av stödsystemet, t.ex. Manufacturing Guide och SPOK som nu har nya
verktyg tillgängliga för att matcha idéägare med tillverkare. Andra
projekt har visat lovande resultat, men behöver utvecklas vidare för
att kunna erbjuda permanent stöd.
Den genomförda utlysningen blev högt översökt. Det bekräftade
utlysningens relevans, men innebar att ett antal intressanta projekt
som ansökte om finansiering inte kunde beviljas. Bland dem finns
således ytterligare idéer att arbeta vidare med.
En studie visar exempel på svenska stora företag som önskar ”köpa
svenskt”, alltså från leverantörer i närheten. Tillväxtverket gör
bedömningen att det finns en betydande tillväxtpotential inom
leverantörsindustrin i Sverige. Tillväxtverket gör också bedömningen
att den pågående pandemin (covid-19) kommer att förstärka
tendensen att företag vill ha leverantörerna närmare sina fabriker.
Sammantaget är det Tillväxtverkets bedömning att det finns behov av
mer utveckling för att stödsystemet ska kunna erbjuda ett heltäckande
stöd till företag för att underlätta att produktion förläggs till Sverige.

Det finns således såväl lärdomar från uppdraget som ytterligare
utvecklingsidéer att ta vidare i ett fortsatt arbete.
Företag i hela landet ska ha samma möjligheter
En kartläggning av nuläget visade tydligt att industrialisering inte är
en linjär process. Det krävs ofta att man backar och repeterar moment
för att hitta den bästa lösningen med hänsyn till teknik och ekonomi.
Kartläggningen visar också att det finns stöd, men att det saknas
överblick och samordning. Tillväxtverket bedömer att det är fortsatt
svårt att hitta rätt ingång i stödsystemet för att få del av det stöd som
finns, då det är svårt att få en överblick av utbudet. Stödet är inte heller
lika i alla delar av landet. Företag har alltså olika förutsättningar att
lyckas hitta svenska tillverkare, beroende på var i Sverige företaget är
verksamt.
Nationell samordning för ett effektivare stödsystem
Tillväxtverket föreslår att det arbete som inletts genom uppdraget,
dels utvecklas i de delar där behov finns för att kunna permanentas,
dels skalas upp på nationell nivå för att öka tillgänglighet och
synergier.
För att åstadkomma detta föreslås att Tillväxtverket får i uppdrag att
samordna stöden som finns inom industrialisering och tillverkning. I
ett sådant uppdrag kan synergier med en mängd verksamheter på
myndigheten utvecklas. Det omfattande arbetet och dialogen inom
regional tillväxt, smart specialisering och regionalfondsarbetet utgör
en viktig kontext liksom synergier med regionala investeringsstöd och
Startup Swedens insatser. Ett långsiktigt arbete kan också använda
verksamt.se för att öka tillgänglighet och nationell överblick på ett
högst väsentligt sätt.
Sammantaget har Tillväxtverket kontaktnät och kunskap som krävs
för nationell uppskalning. Företag får på så sätt ett tillräckligt och
likvärdigt stöd oavsett var i landet de finns. En nationell uppskalning
och samordning behöver utföras i samverkan med myndigheter som
finansierar forskning eftersom sådan verksamhet kan leda till nya
produkter.
Vidare föreslår Tillväxtverket att frågor som rör hemtagning av
produktion till Sverige ska omfattas av en sådan nationell samordning.
Myndigheten samverkar idag med Business Sweden m.fl. inom ramen
för Team Sweden, vilket kan utgöra en god grund för fördjupad
samverkan i genomförande av ett eventuellt uppdrag.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Tillväxtverket fick i uppdrag från regeringen att genomföra insatser
för att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i
Sverige. Totalt omfattade uppdraget 20 miljoner kronor.
Syftet med uppdraget var att bidra till målen i Sveriges
nyindustrialiseringsstrategi för Smart industri genom starkare
synergier mellan innovativa företag, industri och innovationsmiljöer.
Vidare syftade insatsen till att skapa ökade möjligheter för
industriföretag att stärka sina affärsmöjligheter genom en breddad
kundbas.
Uppdragets mål var att utforma och genomföra insatser för att främja
förutsättningarna för innovativa företag att öka sin industrialisering
och tillverkning i Sverige.
Uppdraget bestod av två delar. Den första delen avsåg en kartläggning
av befintliga lokala, regionala och nationella initiativ för att synliggöra
eller matcha utbud och efterfrågan på tillverkningskapacitet. Den
andra delen, huvuddelen av uppdraget, bestod i att fördela medel till
projekt hos aktörer i innovationssystemet som sammantaget kan bidra
till förbättrat stöd till företag som står i begrepp att starta produktion.
Insatsen fick namnet Tillverkning i Sverige för att tydligt signalera
uppdragets syfte. Detta är slutrapporten för uppdraget som enligt
regeringsbeslutet ska slutredovisas senast den 30 april 2020.
1.1.1
Tillväxtverkets arbete med Smart industri
Tillverkning i Sverige är ett av flera regeringsuppdrag som
Tillväxtverket genomfört inom ramen för Smart industri. Uppdragen
inom Smart industri hålls samman inom Tillväxtverket för att skapa ett
gemensamt lärande mellan uppdragen.
För att ytterligare utveckla arbetet i samverkan med relevanta aktörer
har Tillväxtverket tagit initiativ till en referensgrupp för Smart
industri. Gruppen träffas två, tre gånger per år i syfte att samla
kunskap om hur uppdragen tas emot bland företag och vilka
ytterligare behov som finns. I referensgruppen ingår bland andra
Vinnova, RISE, Teknikföretagen, Företagarna, IF Metall och SISP. Vid
det senaste mötet (februari 2020) hölls en workshop för att diskutera
industrins behov inför kommande programperiod inom Europeiska
Regionalfondsprogrammen 2021-2027.
Vidare genomför Tillväxtverket också Smart industri-dagen, en årlig
konferens med omkring 100 deltagare i syfte att sprida kunskap och
erfarenheter mellan uppdragen och mellan alla de aktörer som på
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olika sätt är avgörande för att uppdragen ska kunna genomföras och
nå ut till företagen.
Efter att Tillverkning i Sverige och ett flertal andra uppdrag avslutats
har Tillväxtverket två regeringsuppdrag kvar inom för Smart industri,
som fortsätter att bidra till förnyelse och stärkt omställningsförmåga i
små och medelstora industriföretag, nämligen:




1.2

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 202203-30
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

Programmets mål

Uppdragets övergripande mål var att stärka förutsättningarna för
företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Målet
skulle nås genom:


Ökad kunskap hos innovativa företag och innovationssystemets aktörer om möjligheter i Sverige för tillverkning av
prototyper, pilotserier respektive i full skala.



Utvecklad matchning som kopplar ihop aktörer som har
produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda
relevant tillverkningskapacitet.



Ökade möjligheter till rådgivning kring val av
produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller
prototyper.

Projekten som Tillväxtverket finansierade skulle stärka redan
existerande verksamheter och aktörer, inte bidra till att bygga upp
nya, samt att bidra till en nationell spridning av idag geografiskt
begränsade verksamheter. Den nationella spridningen är av stor vikt
eftersom produktion är ett område med många olika specialiteter som
ofta finns endast på en eller ett fåtal platser i Sverige. De kvalificerade
resurserna och kapaciteten behöver därför bli en nationell resurs i
högre utsträckning än vad som är fallet idag. De kvalificerade
resurserna bör bli tillgängliga för produktägare oavsett var
produktägaren finns.
Målet var att även påverka stödsystemet på lång sikt eftersom redan
existerande organisationer kan utvecklas till att erbjuda nya tjänster
eller nya typer av stöd. Insatserna skulle även bidra till att öka
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kunskapen om företagens behov och hur företag över hela landet kan
erbjudas likvärdigt stöd.
I utformandet att programmet utvecklade Tillväxtverket en
förändringsteori, som tydliggör de önskade effekterna och de
förmågor som olika målgrupper ska utveckla som ett resultat av
programmet, se figur 1 nedan.

Figur 1 Tillväxtverkets förändringsteori för uppdraget (bilden ska läsas nerifrån och upp)
Förändringsteorin beskriver nuläge samt önskat framtida tillstånd.
Produktägare är de företag som söker efter produktionsmöjligheter.
Producent är företag som producerar hela eller delar av produkten.
Partner är de organisationer som erbjuder hjälp och stöd till
produktägaren.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Den huvudsakliga målgruppen för insatserna var framför allt de
aktörer som utgör stödsystemet, t.ex. RISE, SISP och IUC. Fokus var på
att förbättra och vidareutveckla det stödsystem som finns idag, för
företag som står i begrepp att industrialisera och tillverka produkter,
dvs. aktörer som i förändringsteorin kallas för ”partners”.
Den ökade kunskapen om hur stödsystemet kan utvecklas ska således
leda till att underlätta för företag som avser att tillverka produkter att
hitta möjligheterna till produktion inom landet. Företag dvs.
produktägare har endast i begränsad omfattning medverkat i
projekten inom uppdraget. Företag har medverkat i några projekt där
metodutveckling var syftet.
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1.4

Metod

Tillväxtverket valde att genomföra uppdraget uppdelat på fyra delar.
Den första delen var en kartläggning av nuläget, vilken var
grundläggande för uppdraget i sin helhet. Kartläggningen genomfördes
av Ramboll och finns i bilaga 3.
Den andra delen var en utlysning om totalt åtta miljoner kr som
publicerades i maj 2019 och stängde i juni 2019.
Den tredje delen var projekt med utpekade samarbetsparter
respektive undersökningar om situationen i viss bransch eller region.
Den fjärde och avslutande delen var en utvärdering och
sammanställning. Ramboll fick i uppdrag att följa de projekt som
genomfördes inom utlysningen och ett av specialprojekten. Rambolls
båda rapporter har tidigare tillställts Näringsdepartementet, men de
bifogas även som bilagor till denna slutrapport.
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2

Slutsatser och rekommendationer

Den nulägeskartläggning som Ramboll gjorde och som
slutrapporterades till Tillväxtverket våren 2019 har varit av stor
betydelse för uppdragets fortsatta upplägg. Rapportens slutsatser
påverkade hur uppdragets utlysning formulerades. Utlysningens syfte
var att bidra till att brister som Ramboll pekat på kunde täckas in
framöver.
Tillväxtverkets slutsatser sammanfattas i följande punkter:









Det finns stöd att få men det hjälper inte alla företag och inte
heller i alla de olika situationer företagen kan befinna sig i.
Stödet i idéfasen är större än det i tillverkningsfasen.
Stödet är inte lika över landet. Företagens möjligheter att få
stöd är beroende av var de finns i Sverige. Stödet behöver
finnas permanent, inte projektfinansieras.
Uppdraget har utgjort en bra startpunkt för att förbättra
systemet och projekten bedöms ha förbättrat stödsystemet,
men fortsatta insatser krävs för att säkerställa ett långsiktigt
hållbart och heltäckande stöd.
En del av Sveriges underleverantörer har vuxit de senaste fem
åren men det finns potential för ytterligare tillväxt, vilket visar
att Sverige är ett bra produktionsland för vissa produkter.
Produktion, det vill säga förädling, i Sverige är av stor
betydelse för svensk ekonomi. Ju fler svenska företag som
lägger sin produktion av nya produkter i Sverige, desto större
ekonomisk nytta har Sverige av den forskning och utveckling
som finansieras
Covid-19 förväntas leda till att företag ifrågasätter sina globala
försörjningskedjor. I och med detta öppnas nya möjligheter för
svenska tillverkningsföretag att växa.

Punkterna ovan utvecklas i avsnitten nedan.

2.1

Uppdraget en bra start men fortsatta insatser behövs

Målet med regeringens uppdrag till Tillväxtverket var att stärka
förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya
produkter i Sverige. Målet skulle nås genom:




Ökad kunskap hos innovativa företag och
innovationssystemets aktörer om möjligheter i Sverige för
tillverkning av prototyper, pilotserier, respektive i full skala,
Utvecklad matchning som kopplar ihop aktörer som har
produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda
relevant tillverkningskapacitet, och
Ökade möjligheter till rådgivning kring val av
produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller
prototyper.
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Tillväxtverket menar att uppdraget bidragit med viss ökad kunskap
hos innovationssystemets aktörer. Mycket återstår dock innan alla
aktörer är på samma nivå.
Till viss del har matchningen förbättrats permanent, t.ex. genom den
utveckling av Manufacturing Guide som finansierats och även RISE
ökade förmågor att stödja företag i industrialiseringsfasen.
Produktionsänglarna har också medverkat till förbättrad matchning,
men det konceptet är ännu inte permanent utan det projektfinansieras. Även inom matchningen krävs fortsatta insatser innan
företag över hela landet ska kunna få likartat stöd.
Rådgivningen till företag är fortsatt en svag del av stödsystemet.
Projektet inom IUC Wermland, som bidragit med ett verktyg för att
utvärdera om additiv tillverkning kan vara ett alternativ, är ett
exempel på utökad rådgivning. Produktionsänglarna utför också
rådgivning, men dessa finns inte som permanent stöd till företag. Inom
rådgivningsområdet är det alltså fortsatt stora behov av insatser.
Inom uppdraget träffade aktörer varandra och i minst ett fall inleddes
nya samarbeten. Det här visar att aktörerna inom stödsystemet inte
har fullgod kännedom om varandra.
Sammantaget har resultat uppnåtts inom alla de utpekade områdena,
men det återstår mycket arbete innan innovationssystemet är så starkt
att all produktion som skulle kunna placeras i Sverige också gör det.
Uppdraget var av systempåverkande karaktär med den långsiktiga
ambitionen att stärka synergier mellan innovativa företag, industri och
innovationsmiljöer. Det är Tillväxtverkets bedömning att uppdraget
utgjort en bra startpunkt, men att resultaten delvis präglas av att
uppdraget var av begränsad omfattning, i tid och en relativt liten
budget, för att åstadkomma systemförändringar. Det är denna insikt
som är basen för Tillväxtverkets rekommendationer om fortsatt
arbete.

2.2

Fördjupade slutsatser

Uppdraget handlade om att förbättra förutsättningarna för företag
som står i begrepp att industrialisera och/eller producera en
hårdvaruprodukt. Nulägesanalysen har visat att det finns ett visst stöd,
men att det stödet är svårt att hitta det för det enskilda företaget och
att det inte finns någon fullgod överblick över systemet, inte heller
bland dem som är verksamma inom stödsystemet. Nedan följer mer
detaljerade slutsatser baserat på genomförandet av uppdraget.
2.2.1
Stöd ska vara marknadskompletterande
Den hjälp som erbjuds finns såväl inom offentligt finansierade
organisationer som inom det privata näringslivet. Ett exempel på
privat stöd är ”made by Eskilstuna”. Det är en grupp företag som
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erbjuder kompetens inom plåt, plast och elektronik. De kan tillverka
prototyper och ta kostnaderna för verktyg och beredning, förutsatt att
de får löfte om serieproduktionen om produkten blir lyckad. Ett
exempel på offentligt stöd är inkubatorsprogram som finns hos många
science parks. Företagen kan få hjälp att ta fram en uppskalningsplan
och även kontakt med potentiella tillverkare.
Slutsatsen är att de stöd som erbjuds måste vara tydligt marknadskompletterande för att inte störa den marknad som redan finns.
Matchningen måste hjälpa företag att hitta rätt nästa steg oavsett om
det är via en offentlig aktör eller kommersiella företag.
2.2.2

Fortsatt utveckling krävs för ett fungerande stödsystem

Ramboll påpekar i sin rapport att detta uppdrag skapat lärande och att
flera av de utvecklade metoderna/systemen ännu inte är färdigutvecklade. Det krävs ytterligare insatser för att metoderna/systemen
ska bli mer allmänt tillgängliga.
Att gå från prototyp till produktion har inte prioriterats inom
innovationssystemet. Om det hade prioriterats skulle stödet till företag
varit mer omfattande. En möjlig förklaring är att man inom
stödsystemet har uppfattningen att ”marknaden” löser detta. Det finns
exempel på företag som lyckats starta produktion, men ibland till
priset av att företaget sålts innan produktionen är igång eller att
produktionen förlagts till exempelvis i Kina. Det finns stora värden
med att mer tillverkning av nya produkter utförs i Sverige. I framtiden
kanske produktion måste finnas även i andra delar av världen, men
produktionen i Sverige kan förse EUs inre marknad med produkter.
Ramboll har i sin rapport även beräknat den ekonomiska nyttan av att
produktionen görs i Sverige1. Rambolls beräkningar visar att små
företag kan bidra till betydande tillväxt om deras produktion utförs i
Sverige. Tillväxten kan bli i såväl omsättning som arbetstillfällen.
2.2.3
Tillväxt finns bland underleverantörerna
Fordonskomponentgruppen (FKG) har gjort en branschanalys som
visar att underleverantörsbranschen 2014-2018 växte med 10 procent
i antal anställda, vilket är ca 9000 jobb på fem år. Omsättningen ökade
med 24 procent under samma tid. Det här visar att Sverige är ett bra
produktionsland med ett tydligt undantag. Området producerande
elektronik har haft minskad omsättning under perioden.
En kartläggning som gjorts i Västerbotten visar att stora kunder vill
köpa mer material från leverantörer i Västerbotten eller andra delar av
Sverige. Även detta visar att Sverige är attraktivt som producerande
land. Leverantörerna i Västerbotten räknar med en tillväxt på ca 500

1

Se bilaga 1 i Rambolls slutrapport som återfinns i bilaga 2
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miljoner kr i omsättning de kommande fem åren. De större kunderna
indikerar att de vill lägga beställningar på omkring 1500 miljoner kr
under samma period. Tillväxtverket bedömer att det finns en
betydande potential för leverantörerna att växa mer än vad de idag
bedömer att de kommer att göra.

2.3

Rekommendationer för fortsatta insatser

Tillväxtverkets förslag till fortsättning sammanfattas i nedanstående
fyra punkter:





Det behövs en nationell samordning som bör ligga hos
Tillväxtverket
Samverkan med Vinnova och andra forskningsfinansiärer är
nödvändigt för att få ett sömlöst stöd från idé till produktion
Fortsatt finansiering av utveckling av nya tjänster inom
tillverkningsområdet behövs
Även hemtagning av produktion från andra länder till Sverige
bör rymmas inom arbetet

De fyra punkterna förtydligas under avsnitten 2.3.1 till 2.3.4 nedan.
2.3.1
Behov av nationell samordning
Tillväxtverket menar att det som framkommit under uppdragets
genomförande pekar på att det stöd som finns till företag behöver
koordineras. Det finns flera insatser som håller hög kvalitet, men de är
inte tillgängliga för alla företag som står i begrepp att starta
produktion. Det behövs en uppskalning till nationell nivå för att ge alla
företag samma möjligheter.
Det finns idag ingen som har ett nationellt uppdrag/ledarskap för
produktionsfrågorna för företag som står i begrepp att starta
produktion. Företag i startup-fasen har fortsatt stora behov av stöd
när det kommer till produktion. Hur går man till väga för att
industrialisera en produkt och sätta den i produktion? Företag som
utvecklar tjänster är i en annan situation. Att producera appar eller
annan programvara kräver inte produktion på samma sätt som
hårdvaruprodukter. Många nya produkter är dock kombinationer av
hård- och mjukvara. Även om ett företag inte vill starta egen
produktion av hårdvara, är det bra om produktionen finns geografiskt
nära. Det kan vara mycket resurskrävande att besöka leverantören
under utvecklingsfasen, om den befinner sig långt bort.
Inom Startup Sweden bedriver Tillväxtverket ett arbete som syftar till
att ge nya bolag tillgång till Stockholms riskkapitalmarknad, oavsett
var i landet startup-bolaget finns. Ett liknande arbete inom
tillverkningsområdet skulle kunna komplettera Startup Sweden på ett
bra sätt. Inom produktionsområdet handlar det om att skapa
överblick, samordna, koordinera och göra stödet tillgängligt. På sikt
bör informationen finnas på verksamt.se, men för att det ska kunna
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finnas inom verksamt.se krävs en kontinuitet i arbetet och finansiering
som idag saknas. Tillväxtverket har den kunskap som krävs för denna
kontinuitet, men finansiering saknas för närvarande.
Tillväxtverket har de kunskaper och nätverk som krävs för att kunna
samordna ett uppdrag, inklusive kunskap om kapitalförsörjning.
Myndigheter som finansierar forskning har i sin roll att stödja
framtagning av nya produkter och Tillväxtverket kan ta över när det är
dags för industrialisering och tillverkning. Tillväxtverket föreslås
därför få rollen att vara noden för koordineringen.
Tillväxtverket har erfarenhet av att arbeta direkt med företag och
inom tillverkning är det nödvändigt att förstå företag och inte bara
projektet. Tillväxtverket är Sveriges koordinator för Enterprise Europe
Network (EEN). EEN erbjuder tjänster som i viss mån kan stödja
företag att hitta tillverkare. Det kan gälla att hitta produktion i Sverige
för företag från andra länder respektive att stödja företag att finna
parter i andra länder om det inte finns en lämplig part i Sverige.
2.3.2
Samverkan med forskningsfinansiärer
Vinnova har sedan länge olika program för stöd till startup-bolag och
andra små företag. Det behövs därför en nära samverkan med Vinnova
för att stödet inom produktion ska vara en självklar del av företagens
totala stöd. Program som Innovativa start-ups, Utmaningsdriven
innovation samt Innovationsprojekt i företag är exempel på program
där företagen ofta kommer till den punkt där det är dags för
industrialisering av produkter. Genom Tillväxtverkets koordinering av
stödet i industrialiseringsfasen kan företagen få stöd i detta steg.
Energimyndigheten har också program som syftar till utveckling av
nya produkter. Även produkter från dessa program bör tillverkas i
Sverige. Därmed behöver samverkan också ske med
Energimyndigheten.
2.3.3
Fortsatt finansiering
Ramboll betonar i sin utvärdering att de genomförda projekten har
bidragit med mycket inom orådet industrialisering och tillverkning. De
menar trots detta att det behövs visst fortsatt stöd för att etablera de
nya metoderna och verktygen på marknaden. Tillväxtverket delar
denna bedömning och ser dels ett behov av vissa mindre projekt, dels
en mer långsiktig finansiering för vissa webbsidor och mjukvaruverktyg. Finansiering behövs också för att information om tillverkning
ska kunna vara en del av det kontinuerliga utbudet på verksamt.se.
Eftersom de insatser som finns tillgängliga varierar från verksamma
på helt kommersiell basis till helt finansierade av offentliga medel, är
det väsentligt att de ytterligare insatser som görs är marknadskompletterande.
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2.3.4
Hemtagning av produktion
Undersökningen i Västerbotten och den tillväxt som konstaterats inom
fordonsbranschen visar att Sverige i en del fall har konkurrenskraft på
internationell nivå. Den just nu pågående covid-19-krisen kan komma
att skapa ett ökat intresse för Sverige som produktionsland.
Eftersom hemtagning av produktion är snarlikt med industrialisering,
föreslår Tillväxtverket att även denna fråga blir en del av arbetet med
nationell samordning. Här kan redan pågående insatser som
Produktionslyftet vara en del i det som erbjuds för att skapa
förutsättningar för att flytta tillverkning till Sverige. Tillväxtverket har
även andra kunskaper som kommer att användas i detta arbete. Det
regionala investeringsstödet kan användas när det rör sig om större
produktion. Arbetet med regional tillväxt och smart specialisering är
också värdefulla delar av arbetet, liksom samverkan inom Team
Sweden.

2.4

Kompletterande rekommendationer relaterade till covid-19

Den pågående pandemin covid-19 påverkar hela världen. En del av
debatten relaterar till tillverkning. Inte minst bristen på
skyddsutrustning har hamnat i fokus eftersom beställd utrustning inte
kommit in i Sverige. Om en region plötsligt inser att behovet av vissa
typer av utrustning inte kan täckas genom import, är det rimligt att
fundera på om utrustningen i stället kan tillverkas i Sverige.
Utrustning som importeras, tillverkas troligen inte i Sverige. Det
innebär att det inte finns någon svensk tillverkare att beställa från.
Situationen för regionen påminner om den som ett startup befinner sig
i. En region vill beställa produkter som man bara har i
”prototypstadiet”, dvs dagens importerade produkter. Det finns inga
ritningar eller andra tillverkningsunderlag tillgängliga. Man vill nu
hitta leverantörer och även bereda produkten för produktion.
Skillnaden mot ett startup är dock att man snabbt kommer att vilja
beställa stora mängder av produkten. Ett startup har vanligen en
tillväxtfas när produktionen ökar.
Bristen på olika typer av skyddsmateriel har lett till att företag och
även andra organisationer nu producerar t.ex. ansiktsvisir. Dessa visir
består ofta av ”skalmar” tillverkade med additiv tillverkning samt visir
i tillskurna overheadblad. Det är i och för sig utmärkt att alla hjälps åt i
en kritisk situation, men skulle det kunnat göras på ett mer
systematiskt sätt? Vilka regelverk styr kraven på produktionen? Här
finns flera frågor att besvara, men det är samma frågor som ett startup
ställs inför. Det bör därmed gå att tillämpa delar av de inom uppdraget
vunna lärdomarna och omsätta dessa till regionernas upphandling av
skyddsmaterial.
Det är fullt möjligt att nyttja kunskapen som idag finns i de
organisationer som vidareutvecklats inom ramen för respektive
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projekt och undersöka hur de kan ge stöd till upphandlande regioner.
Tillväxtverket är berett att stödja regioner som vill upphandla
utrustning. Tillväxtverkets bidrag kan vara att sätta regionerna i
kontakt med de organisationer som i normalfallet ska stödja startup
och andra liknande bolag. Att medverka till denna typ av upphandling
skulle vara ett utmärkt sätt att prova de metoder och verktyg som
utvecklats inom uppdraget. På sikt skulle detta bidra till en
förstärkning av innovationssystemet.
På lång sikt är det tänkbart att handla upp tillverkningskapacitet, det
vill säga upphandla företag som kan vara förberedda på att ställa om
till annan produktion än sin vanliga i händelse av behov. Detta är
betydligt mer långsiktigt och det bör genomföras på annat sätt.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Undersökning av nuläget

Ramboll genomförde en nulägesanalys som visade att det finns en del
stöd till företag som vill producera i Sverige, se Kartläggning av
stödsystemet för tillverkande företag i Sverige (bilaga 3). I rapporten
redovisas att det finns betydande stöd och hjälp till företag redan idag,
men också att det kan vara svårt för företag att hitta hjälpen. De stöd
som finns är i högre grad kopplade till idé- och prototypfasen medan
stöd till produktion är mycket begränsat. Vidare är det skillnader i
stödet mellan landets regioner.
Ett enskilt företag, Manufacturing Guide, utmärker sig inom området.
Företaget startades för att vara en plattform på internet där företag
kan få hjälp med val av produktionsprocess. I företagets databas finns
information om ett stort antal olika produktionsprocesser. Det finns
även information om företag som erbjuder produktion, t.ex. företag
som bearbetar metall. Manufacturing Guide intar en särställning
genom sitt innehåll och företaget har medverkat i flera projekt inom
uppdraget. Manufacturing Guide har tidigare fått projektstöd via
Vinnova.
Industrialisering och produktion rör ofta nystartade företag med nya
produkter. Kanske sådana som kommer från science parkernas
inkubatorsprogram eller andra liknade förhållanden. Emellertid finns
det flera andra situationer som företagen kan befinna sig i. I
nulägesrapporten från Ramboll beskrevs sex olika situationer som
företagen kan befinna sig i. Dessa kan beskrivas som typfall. De sex
situationerna är:
1. Ett företag vill validera en lämplig produktionsteknik/process
för sin produktidé
2. Ett företag vill tillverka en prototyp
3. Ett företag vill få feedback från marknaden på sin prototyp
4. Ett företag vill analysera produktionskostnaden för sin
framtida produkt och dess värdekedja
5. Ett företag vill bygga upp egen kapacitet för tillverkning av en
mindre förserie (t.ex. genom pilotlinor)
6. Ett företag vill skala upp eller tillverka prototyp/mindre serie
men har inte tillräckligt med finansiering
Dessa olika situationer har presenterats vid flera tillfällen, såväl inom
ramen för uppdraget som bredare inom Smart industri och de har rönt
stort intresse. Situationerna belyser vilken bredd det är inom området
Tillverkning i Sverige. Uppdraget har genomförts för att förbättra
stödsystemet för alla de sex situationerna eftersom alla är lika
relevanta.
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Kartläggningen pekar tydligt på att det finns stöd i första hand inom
idéfasen och mindre inom industrialiseringsfasen. Vidare får flera av
de stöd som finns sin finansiering via projekt, vilket innebär
avgränsade i tiden. Nya företag med behov av att industrialisera och
tillverka produkter kommer hela tiden. Den kontinuitet som därför
krävs, finns inte idag. Det saknas också nationell samordning och
därför varierar det stöd ett enskilt företag kan få, beroende på var i
landet de finns, men även beroende vem i stödsystemet de får kontakt
med.
I uppdraget pekades några parter ut för samverkan. Dessa var
Vinnova, RISE AB, Swerea AB och SISP. De delar av Swerea AB som
adresserar frågor inom ramen för uppdraget slogs under
uppdragsperioden ihop med RISE AB. Dessa organisationer medverkar
i stödsystemet när det gäller industrialisering och tillverkning.
Tillväxtverket initierade ett projekt med RISE och SISP där de
tillsammans utvecklade sina erbjudanden inom något som RISE kallar
Grow Sweden Platform. Vidare har Produktionsdelarna inom Swerea
nu blivit mer kända inom RISE som ett resultat av de två andra projekt
som RISE genomfört inom programmet. Den samverkan som skapats
inom programmet har varit systempåverkande och idag har RISE en
ökad förmåga att ge företag stöd inom området industrialisering och
tillverkning.

3.2

Projektfinansiering

Totalt finansierade Tillväxtverket tolv projekt om knappt 15 miljoner
kronor inom ramen för uppdraget. Hälften av projekten beviljades
efter en utlysning. Utlysningens inriktning formulerades med ledning
av nulägeskartläggningen. Avsikten var att finansiera projekt som
skapade bestående skillnad i stödsystemet. Till utlysningen avsattes
8 miljoner kronor och totalt inkom 18 ansökningar om ca 29 miljoner
kronor. Efter viss omfördelning i budgeten beviljades sex projekt om
totalt 9,8 miljoner kronor.
Sex projekt beviljades utanför utlysningen med en total budget om ca
5,1 miljoner kr. Dessa genomfördes i syfte att samla in ny kunskap (1,
5 och 6 nedan) respektive att vidareutveckla idéer kopplade till de i
uppdraget utpekade samverkansparterna (2, 3 och4).
De sex situationerna som beskrevs i Rambolls nulägeskartläggning har
även verifierats av de genomförda projekten. Varje projekt adresserar
mer än en situation, men inget täcker upp samtliga.
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Projekt nr och namn

Budget kr

Utbetalt kr

1 FKG Elektrifieringens påverkan

1 000 000

1 000 000

2 RISE IVF beredningsstöd

1 000 000

999 200

3 Produktionsänglar

1 732 500

1 710 548

4 RISE SISP stöd till scale up

752 500

752 500

5 FKG-branschanalys

330 188

330 188

6 Leverantörsanalys Västerbotten

275 000

230 685

7 Inventor

2 000 000

1 860 991

8 Höjd digital kompetens - Värmland

1 419 000

896 783

9 IMA I-hubb

1 990 000

1 988 807

10 KUPP

2 000 000

1 999 733

11 SPOK Sverige

1 595 000

1 594 793

800 000

524 225

14 894 188

13 888 453

Projekt utanför utlysningen

Projekt inom utlysningen

12 Tractionprogrammet
Summa

Tabell 1 Sammanställning av finansierade projekt
Nedan följer en kort beskrivning av innehåll och resultat för varje
projekt.
3.2.1

Projekt utanför utlysningen

Två av projekten, nummer 1 och 5 nedan, har kopplingar till
fordonsunderleverantörer. Fordonskomponentgruppen (FKG) är en
stark aktör inom området och de genomförde två projekt. Det första
kopplar till elektrifieringen av fordon, vilken kommer att leda till stor
omställning inom branschen. Omställningen innebär både möjligheter
och risker för svenska leverantörer. Det andra var en analys av
branschen. FKG har genomfört denna typ av djupanalyser med
intervall på tre år. Nu var det dock fem år sedan den senaste analysen
genomfördes. FKG har känt till att branschen vuxit på senare år, men
inte hur mycket. Syftet med projektet var att samla in fakta om
tillväxten.
Projekt nr 6 var en undersökning av leverantörer i Västerbotten. Det
genomfördes eftersom några större företag i Västerbotten uttalat att
man ville flytta produktion från Asien och även Europa till Sverige.
Företagen sade sig ha svårigheter att finna intresserade leverantörer i
närheten och projektet genomfördes för att kartlägga situationen.
Västerbotten valdes eftersom det fanns kunder som tydligt pekat ut sin
egen färdriktning. Tillväxtverket bedömer att motsvarande situation
finns på fler håll i landet.
Projekt nummer 2 och 4 leddes av RISE. Projekt nr 2 innebar att RISE i
samarbete med Manufacturing Guide (MG) vidareutvecklade
sökhjälpen i MG till att även innefatta sökning av företag som kan
medverka i produktutveckling. I projekt nr 4 var även Uppsala
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Innovation Centre (UIC) med via SISP. Även SISP centralt hade en roll.
Projektet syftade till att vidareutveckla den samverkan som påbörjats
mellan RISE och SISP gällande RISE ”Grow Sweden Platform”. RISE och
SISP var även utpekade som samverkansparter i uppdraget och detta
projekt gav såväl utveckling som nya erfarenheter.
Produktionsänglar, projekt nummer 3, valdes ut för att KTH i
samarbete med Södertälje Science Park har ett unikt koncept för att
stödja startup-företag i industrialiseringsfasen. Projektet var en direkt
fortsättning och vidareutveckling av konceptet. Det första projektet
finansierades av Vinnova inom ramen för Produktion 2030.
1 Utmaningar och möjligheter för komponentleverantörer genom
elektrifiering av fordon, drevs av FKG och syftade till att ge en
översikt över möjligheter för svenska underleverantörer i samband
med fordonsindustrins elektrifiering. I projektet togs det fram en rad
exempel på nya komponenter som kan komma att finnas i elektriskt
drivna bilar. De flesta av dessa skulle rimligen kunna tillverkas i
Sverige. FKG har spridit resultaten vid flera tillfällen, bland annat på
Smart industri-dagen i februari 2020. FKG har undersökt, via enkät,
bland sina medlemmar hur de förberett sig för elektrifieringen.
Resultatet från enkäten visar att omkring 1/3 av företagen har
påbörjat sitt förändringsarbete, 1/3 av företagen vet att de berörs men
har ännu inte gjort något och 1/3 anser att de inte berörs. FKG menar
att den sista gruppen är större än den borde vara. FKG anser att nästan
alla företag i någon mån berörs av elektrifieringen.
2 Snabbare väg från produktidé till industrialiserad produkt
drevs av RISE IVF i samarbete med Manufacturing Guide. Syftet var att
hitta ett sätt att digitalt matcha idéägares behov med svenska
tillverkares produktionsmöjligheter. Projektet ledde bland annat fram
till nya möjligheter att hitta tillverkare via verktyget Manufacturing
Guide. Det går t.ex. att söka efter leverantörer som har möjlighet att
delta i själva industrialiseringsprocessen. En leverantör kan t.ex.
medverka vid detaljkonstruktionen, för att göra detaljen enklare och
därmed billigare att tillverka2.
3 Produktionsänglar är ett projekt som drevs av KTH i nära
samverkan med Södertälje Science Park. Projektet adresserar just
industrialiseringen av en produkt, alltså att gå från prototyp till
produktion. De stödjer företagen (hittills startup-bolag) med senior
expertis inom produktion och hållbarhet.
Ett av de deltagande företagen har fått priser och andra utmärkelser
som innovativt startup. Företaget har även fått in riskkapital. Trots
detta stod företaget nästan helt utan kompetens när det kom till det
viktiga steget att ta prototypen till produktion. Prototypen kan i detta

2

https://www.manufacturingguide.com/sv
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fall liknas vid en idé i fysisk form, prototypen var närmast en
labbmodell mer än en riktig prototyp.
Produktionsänglarna har fått visst stöd av Vinnova för att gå vidare
under 2020. I det ligger att genomföra ”paneler”, dvs träffar där
startup-bolag möter experter, på andra ställen i Sverige än i Södertälje.
Detta för att utröna hur konceptet ska kunna spridas över landet.
4 Samverkansprojektet SMF i scale up-fas och tillgång till
testbäddar, pilotstudie fosforrening drevs av RISE i samverkan med
SISP och här fanns även ett startup med. Syftet var att i praktiken
prova hur RISE och SISP gemensamt kan ge stöd till startup-bolag i just
den kritiska fasen från prototyp till produktion. Syftet var även att se
om RISE hade tillgänglig utrustning som kunde användas för den
första serieproduktionen för startup-bolag. Projektet har bidragit till
utvecklingen av RISE metod ”Grow Sweden Platform”. Projektet visar
att RISE i kombination med SISP besitter förmåga att ge kvalificerat
stöd till företag som är på väg in i tillväxtfasen (scale-up). I det aktuella
fallet visade det sig att RISE inte kunde bidra med produktionsresurser, men med produktionskunskap som visade att företaget kan
komma igång med produktion till en betydligt lägre kostnad än man
först trodde.
5 Kartläggning av fordonsunderleverantörer drevs av FKG.
Bakgrunden är att FKG och Tillväxtverket haft kunskap om att
fordonsbranschen vuxit i Sverige. Detta genom att Scania uttalat att
man ökat andelen svenskköpt material till den senaste
hyttgenerationen till 22 procent jämfört med 20 procent i den förra
generationens hytt. Även Volvo Cars har vuxit från ca 503 000 bilar år
2015 till ca 705 000 bilar år 20193. Detaljerade fakta om tillväxten
bland leverantörerna har däremot saknats.
Undersökningen visar att branschen har vuxit 2015-2018. Från ca 204
miljarder kronor till ca 252 miljarder kronor i omsättning (en ökning
med 24 procent) och från ca 89 000 anställda till ca 98 000 anställda
(en ökning med 10 procent). Tillsammans med OEM-företagen (Volvo
Cars, AB Volvo och Scania) omfattar branschen nu omkring 170 000
anställda. Tillväxten visar att Sverige uppenbarligen har konkurrenskraft inom fordonsbranschen. Rapporten från projektet heter
Branschanalys och i den finns ytterligare information om branschen.
Rapporten i sin helhet finns som bilaga 4.
6 Studie underleverantörsutveckling Västerbotten drevs av Region
Västerbotten. Bakgrunden var att flera stora företag i Västerbotten
uttalat att man önskar köpa komponenter av underleverantörer i
Sverige, gärna i geografisk närhet till sina fabriker. Ett problem med

3

https://www.gp.se/ekonomi/nytt-rekordår-för-volvo-men-svårt-att-nåmålet-2020-1.22280680
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detta är att leverantörerna i Västerbotten inte alltid uppfyller
kundernas krav på kvalitet och/eller kapacitet.
Studien indikerar att det finns en tillväxtpotential som är större än
leverantörerna i regionen själva förväntar sig. Företagen bedömer att
tillväxten de kommande fem åren ska bli omkring 500 miljoner kronor
medan siffrorna från kunderna indikerar tre gånger så stor potential.
För att nå denna stora potential krävs utveckling av leverantörerna i
regionen. De behöver t.ex. bli ännu bättre på att leverera i tid. Flera
företag behöver också växa mer än de kanske själva önskar.
För att klara tillväxten på 500 miljoner kronor bedömer företagen att
de behöver anställa ca 135 personer. En bedömning som
Tillväxtverket menar är rimlig eftersom svenska verkstadsföretag
omsätter 2-3 miljoner kronor per anställd. En tre gånger så stor
tillväxt kräver inte tre gånger så många anställda eftersom
automatiseringar och effektiviseringar kommer att kunna genomföras
vid tillväxt. Även om det skulle bli ”bara” det dubbla, alltså 270
personer, är det ett betydande antal arbetstillfällen. Notera att alla
dessa siffror inte är exakta utan en sammanställning av företagens
bedömningar. Siffrorna indikerar en betydande tillväxtpotential.
3.2.2
Projekt kopplade till utlysningen
Utlysningen syftade till att stärka områden som, enligt nulägeskartläggningen, var svaga. Vidare var syftet att stärka redan existerande
verksamheter och aktörer, inte starta nya. Detta för att verksamheten
ska kunna fortsätta efter projektets slut. I utlysningen framgick det
tydligt att fortsatt finansiering inom området inte kunde förutses.
Utlysningen väckte stort intresse och bland ansökningarna fanns flera
organisationer som inte tidigare sökt finansiering hos Tillväxtverket.
Trots att budgeten för utlysningen utökades, var det flera intressanta
projekt som inte kunde finansieras.
De projekt som valdes ut var de som bedömdes göra mest nytta i
förhållande till kostnad. Dessutom var det sådana projekt som hade
potential för nationell uppskalning.
Nedan följer en kort beskrivning av varje projekt. De är listade i
bokstavsordning, dvs ordningen har inte med resultaten att göra.
7 Inventor var ett projekt i Skåne med IUC Syd som projektägare.
Syftet var att vidareutveckla en industriell innovationsverkstad med
testmiljöer för produktion samt att föra samman SMF med
universitetets och stora företags kompetens inom produktion. Lokal
fanns redan och inom projektet togs ytterligare steg med att ta fram
workshoppar och arrangera matchmaking mellan idéägare och
tillverkare. Projektet har fått visst fortsatt stöd från Region Skåne, men
det återstår att få bredare spridning t.ex. inom Halland, Småland och
Blekinge. Södra Sverige kan ses som en rimlig ambitionsnivå för
spridning initialt, men på sikt bedöms Inventor ha potential att kunna
bli en nod av betydelse för ett ännu större område.
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8 Höjd digital kompetens – Värmland drevs av IUC Stål & Verkstad i
samarbete med Alfred Nobel Science Park. Syftet var att ta fram en
modell att använda för att bedöma om additiv tillverkning (AM) kan
vara en metod för tillverkning av en produkt eller komponent.
Verktyget är mjukvarubaserat och det kan nu användas av IUC över
hela landet. Det kan alltså vara till hjälp för att företag ska kunna ta till
sig AM snabbare.
9 IMA I-hubb drevs av S:t Kors Fastighets AB. S:t Kors är Linköpings
kommuns fastighetsbolag som utvecklar fastigheter och verksamheter
som kommunen är engagerad i. IMA står för Innovative Materials
Arena och projektet har ett fokus på material. IMA I-hubb syftade till
att utveckla en webbaserad hubb för delning av utrustningar. Förutom
själva webbplatsen var avsikten att utveckla en affärsmodell, IMA
Share. Webbplatsen är klar men affärsmodellen är inte helt klar. Idén
är att den som har utrustning som inte används fullt ut, kan lägga in
den på IMA I-hubb och göra den tillgänglig för andra.
Utrustningsägarna betalar för tjänsten att finnas på hubben och får
intäkter genom att andra sedan betalar för nyttjandet av deras
utrustning. I första hand är det tänkt för avancerade utrustningar som
inneburit en stor investering, men som nyttjas sparsamt i det egna
företaget eller den egna organisationen.
10 Kunskapsbaserad produktframtagning för produktion i
Sverige – KUPP drevs av RISE IVF. I projektet ingick även SISP och
Manufacturing Guide. Projektet var inriktat på beredningsprocessen i
samband med industrialiseringen (produktionssättningen) av en
produkt. I projektet ingick även en utbildning som testats på ett par
företag. De små företagen, t.ex. startups, behöver ofta hjälp med
produktionsberedning. Erfarenheterna visar att det är bättre att hjälpa
företagen med deras konkreta problem och sedan ge dem en mer
generell utbildning i ett andra steg. De får först hjälp med det aktuella
problemet, men fortsätter sedan med kompetenshöjande utbildning
för att kunna jobba vidare på egen hand. Utbildningarna kan vara till
hjälp för de produktionstekniker som verkar inom Produktionsänglar
(se ovan). Kopplingen till Manufacturing Guide gör att kunskapen från
projektet finns i ett sammanhang och därmed kan användas av många.
Projektet har därmed förbättrat företags möjlighet att få stöd och
resultatet av projektet är bestående.
11 SPOK Sverige drevs av Svensk Form Syd/Design Center. SPOK står
för Samtidig produktion och konsumtion. Syftet är att idéägande
företag ska kunna hitta producerande företag i geografisk närhet av sig
själva. Bland idéägarna är det fokus på formgivare, men även andra
företag kan ha stor nytta av resultaten. Projektet resulterade i en bok
och även en webbsida som erbjuder en matchningsfunktion för
produktägare att hitta tillverkare i geografisk närhet. På webbsidan
finns också en omfattande ordlista som kan hjälpa till i förståelsen
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mellan idéägare och tillverkare. Ordlistan är användbar av många fler
idéägare än bara formgivare4.
12 Tractionprogrammet – från hårdvarukoncept till tillverkning i
Sverige – en katalys av stödsystemet drevs av Toolspace AB, men
även i detta projekt var Manufacturing Guide engagerad genom att ge
tillgång till de delar i verktyget som utvecklats i projektet KUPP (nr 10
ovan). Toolspace vill ge hjälp till företag att gå från idé till prototyp på
ett kostnadseffektivt sätt. En viktig sak med detta projekt är att
Toolspace redan finns och de jobbar utan offentligt stöd,
Tractionprogrammet blir alltså tillgängligt på kommersiella villkor.
Toolspace och Manufacturing Guide hade inte kännedom om varandra
innan detta projekt. Samarbetet mellan dem är alltså en effekt av
uppdraget och Toolspace kan nu erbjuda ännu starkare stöd till sina
företag. Tractionprogrammet är nu en del av stödsystemet till företag
inom industrialisering och tillverkning.

3.3

Sammanfattning av resultaten

Av de tolv projekten syftade tre till ökad kunskap inom området (nr 1,
5 och 6). De övriga nio projekten avsåg att påverka stödsystemet. Ett
gemensamt krav har ställts på alla de systemförbättrande projekten.
De skulle resultera i något som är bestående, alltså tillgängligt för
företag, efter projektavslut. Det här har nåtts i nästan samtliga fall.
Undantaget är Inventor som kräver fortsatta projekt för att bli klart.
Även IMA I-Hubb kräver visst fortsatt arbete, deras affärsmodell är
inte riktigt klar. Samtliga övriga projekt har lett till en förbättring av
stödsystemet.
Ytterligare ett krav på projekten var att resultaten skulle bli nationellt
tillgängliga eller åtminstone visa på hur en fortsatt spridning ska
kunna genomföras. Här har det varit något svårare att nå framgång.
Projekten kopplade till RISE har bidragit till att stöd finns mer
tillgängligt över landet. Även projektet som genomfördes av IUC
Wermland (nr 8) har medverkat till spridning, eftersom verktyget kan
användas av alla IUC-bolag.

4

https://s-p-o-k.se/sv/tillverkningsguide

27

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning

Uppdraget omfattade 20 000 000 kr. Totalt har 16 699 511 kronor
förbrukats. De genomförda projekten hade en sammanlagd budget på
ca 14,9 miljoner kr men de förbrukade ca 13,9 miljoner kr.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Näringslivsanslaget

Särskilda medel

Förvaltningsanslaget

SUMMA

Bidrag

0

Anslag

0

20 000 000

20 000 000

Summa

0

20 000 000

0

20 000 000

0
0
0

1 405 929
2 701 988
7 992

24 536

1 430 466
2 701 988
7 992

S:a verksamhetskostnader

0

4 115 910

24 536

4 140 446

Transfereringar

0

12 559 065

Summa utbetalningar

0

16 674 975

Att återbetala
BUDGET

0
0

0
20 000 000

0
20 000 000

Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

83%

83%

0
0
0

0

Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader

0
16 674 975

12 559 065
24 536

0
24 536

16 699 511

0
16 699 511

Nyckeltal
Särskilda medel

Näringslivsanslaget

Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader
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Förvaltningsanslaget

SUMMA

75%

75%

25%

0%

34%

0%

66%

65%

Bilaga 2 – Rambolls utvärdering av hela uppdraget
Rapporten heter Tillverkning i Sverige: Löpande utvärdering av
industrialiseringshubbar.
Rapporten innefattas Rambolls utvärdering av de genomförda
projekten och uppdraget som helhet. Bilaga 1 innehåller den
beräkning av nyttan med produktion i Sverige, som omnämns under
2.2.2 ovan.
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Bilaga 3 – Rambolls nulägeskartläggning
Denna rapport heter Kartläggning av stödsystemet för tillverkande
företag i Sverige.
Rapporten beskriver nuläget i stödsystemet. En viktig slutsats är att
industrialisering och tillverkning inte är en linjär process och i
rapporten presenteras de sex situationer som ett företag kan befinna
sig i. Dessa sex situationer redovisas under punkt 3.1 ovan.

Bilaga 4 – Branschanalys av fordonsunderleverantörerna
Rapporten är sammanställd av Fordonskomponentgruppen, FKG och
heter: Rapport branschanalys 2020-03-27. Rapporten beskriver
nuläget i branschen omedelbart innan covid-19-krisen startade.

Bilaga 5 – Underleverantörsutveckling i Västerbotten
Rapporten är en kartläggning av leverantörernas status och
tillväxtförväntningar jämfört med kundernas krav och tillväxtbehov. I
Västerbotten finns flera stora kunder som önskar köpa från lokala
leverantörer i stället för från leverantörer i Europa eller Kina.
Rapporten beskriver utvecklingsbehov och tillväxtmöjligheter kopplat
till Västerbotten.

