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De små och medelstora
företagens digitalisering
– nu börjar den på allvar
Ofta förknippas digitalisering med succéer som Spotify och de många
svenska gamingföretagen som King, Mojang och Massive Entertainment.
Men de är bara en del av den mäktiga förändring digitaliseringen innebär.
Sömlöst integrerade med internets
möjligheter öppnar dessa nya företag marknader med hjälp av helt nya
affärsmodeller. Företagen är viktiga.
De lockar talanger och investerare till
Sverige. ”Born global and digital” ger
de oss gott hopp om att Sverige även
i framtiden kommer ha många stora
internationella företag – fler än vad
ett litet land som Sverige egentligen
borde.
Men lika viktigt är att tillverkningsindustrin i Sverige och dess samarbetspartners, inte minst de små och
medelstora företagen, förmår att dra
nytta av digitaliseringens alla möjligheter. Med andra ord – hur de lyckas
med sin digitala transformation.
Tillverkningsindustrin står för
cirka 30 procent av BNP, 70 procent
av exporten och 20 procent av sysselsättningen inom det privata näringslivet. Motsvarande andelar för de små
och medelstora företagen med upp till
250 anställda är 10 procent av BNP

och 10 procent av sysselsättningen. De
är med andra ord viktiga för svensk
ekonomi. Om de misslyckas med sin
digitala transformation blir konsekvenserna, inte minst i regioner där
små och medelstora företag dominerar, kännbara: färre jobb och mindre
skattekraft för att finansiera vård,
skola och omsorg.
Fokus för IVAs projekt Smart industri är små och medelstora företags
digitalisering. Runt om i hela landet
genomför vi B2B-forum för att inspirera, visa på goda exempel samt identifiera utmaningar och möjligheter.
I år genomför vi den andra omgången av vår företagstävling. Många
av oss i juryn kommer från stora
internationella företag med verksamhet i Sverige. Vi är beroende av de
små och medelstora företagen. Både
som underleverantörer men allt mer
som samarbetspartners med idéer och
innovationer.
När vi tagit del av nomineringarna
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till årets företagstävling känner vi
stor tillförsikt: så många exempel på
företag som gläntar på dörren till att
dra nytta av digitaliseringens olika
möjligheter! Så stor kreativitet att se
förbättringspotentialen i den egna
affären och verksamheten!
Samtidigt blir det tydligt hur dagens digitaliseringsutmaning ser ut.
Tillverkande företag i Sverige,
inte minst de små och medelstora,
har länge varit bra på automation
och robotisering. Men digitaliseringen innebär så mycket mer. Nu
ökar möjligheterna att förändra och
förbättra sitt kunderbjudande på ett
dramatiskt sätt.
Det gäller att ta steget att använda digitaliseringens möjligheter för
att förädla sin produkt eller tjänst så
att den kan leverera ett större kundvärde och därmed öka företagets
konkurrenskraft. Detta är kärnan i
vad vi ofta kallar smarta produkter
och smarta tjänster.

Under 2017 har vi diskuterat små
och medelstora företags digitaliseringsutmaningar i Oskarshamn, Linköping, Norrköping, Luleå, Ludvika,
Stockholm, Västerås och Hillerstorp.
Högst på listan står frågan om tillräcklig och rätt kompetens finns för
att kunna utnyttja digitaliseringens
möjligheter för att utveckla den egna
affären. Ledarskapets betydelse har
också lyfts fram. Det gäller för styrelse och ledning att få tid att prioritera
digitaliseringsfrågorna tillräckligt.
Men ytterligare en fråga har alltid
lyfts – samverkan. Det gäller mellan
stora och små företag och även med
de som tidigare kanske i första hand
sågs som konkurrenter. Det gäller
också samverkan för att bidra till att
öka kompetensen i företaget och hos
medarbetarna. Här sätter företagen
sitt hopp till Science Parks och kluster
som upplevs som flexibla och snabba
på att möta nya kompetensbehov.
Syftet med Smart industris före
tagstävling är att visa upp goda,
inspirerande exempel. I år har vi valt
att belöna tre företag som vi menar
gläntar på dörren till att utnyttja
digitaliseringens fulla potential.
Vinnarna Lundkvist Trävaru
utmanar med sin affärsmodell en
av våra mest traditionella branscher
– bygg. Digitaliseringen har flyttat

företaget ett stort steg i värdekedjan.
Tidigare sålde man trävaror. Nu är
kunderbjudandet hela byggnader. Via
ett webbverktyg kan du som kund
rita ditt hus samtidigt som du i realtid
ser vad olika alternativ kostar. När
det är klart är också ritningarna för
bygglovsansökan färdiga. Det hela
började med ett examensarbete där
studenter i speldesign från Luleå
tekniska universitets verksamhet i
Skellefteå tog fram en första prototyp.
Härifrån hämtas också kompetensen
för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Hederspristagaren Atacac utmanar
på liknande sätt klädbranschen. Nydesignade kläder provas på nätet. Det
är du med dina mått som är modellen.
När du väl bestämt dig sys kläderna
upp av skräddare varav många är
nyanlända med stor yrkeskunskap.
Kläder kan förbeställas och bara de
mest populära sys upp i ett större
antal. På detta sätt kommer man runt
problemet med för stora lager. Hållbarhet i praktiken med andra ord.
1983 köpte Majvor Svensson
en PC och såg till att den kom till
nytta i hennes och makens tvätteri –
Fanhultst vätten i Älmhult. Idag är den
ersatt av andra system som klarar av
att följa ett plagg varje gång det passerar tvätten. Som kund får du fullständig kontroll på vård, slitage och

Om Smart industri
Huvudfinansiär för Smart industri är Tillväxtverket.
En rad företag och organisationer stödjer och är
engagerade i projektet: ABB, Automation Region,
AB Volvo, Ericsson, Siemens och Teknikföretagen.
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kostnader för varje enskilt plagg. För
oss är det ett lysande exempel på hur
en mycket traditionell verksamhet i
många stycken tagit steget över till att
i ordets bästa bemärkelse bli smart.
Nu är 2018 års tävling igång. Vi ser
fram emot att ta del av dina nomineringar av spännande företag. Och vi
hoppas få möta dig på något av Smart
industris B2B-forum 2018.
Välkommen!
Johan Weigelt, juryns ordförande
och vice vd IVA
Monica Bellgran, professor i industriell
produktionsledningen, KTH
Hans Enocson, tidigare Nordenchef, GE
Torbjörn Holmström, Senior Advisor
to the CEO, Volvo Group
Danica Kragic Jensfelt, professor
i datalogi, KTH
Björn Langbeck, industriell expert,
Tillväxtverket
Sara Mazur, Vice President and
Head of Research, Ericsson
Mikael Rudin, Global Product
Manager 800xA, ABB
Ulf Troedsson, CEO Siemens Nordic
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

»Digitalisering är en kärnfråga för regeringen och därför var det
viktigt för mig att vara här idag. Den förändring vi nu är mitt
upp i är mer vittgående än alla tidigare som vi har gått igenom
och därför är vi alla just nu lite trevande. Ett sätt att möta den
osäkerheten är den här typen av möten.«
Eva Lindström, statssekreterare
Näringsdepartementet vid
B2B-forumet i Stockholm 15 november.
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B2B-forum
Små och medelstora
företags digitalisering
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Stockholm den 15 november.
—7—

SMART INDUSTRI 2017
Under 2017 har vi frågat 360 deltagare om
små och medelstora företags digitalisering:
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IVA Nord,
Region Norrbotten,
IUC Norrbotten

B2B-forumen har genomförts i samarbete med lokala
och regionala aktörer.

Ludvika
6 september
Samarkand,
Region Dalarna

Västerås
12 oktober
Automation Summit

Stockholm
15 november
Ericsson, Länsstyrelsen
i Stockholms län

Hillerstorp
7 december
Automation
Småland, Region
Jönköpings län

Linköping, Norrköping
25–26 april
Sveriges innovationsriksdag

Oskarshamn
19 januari
IUC Kalmar,
Automation Region

Små och medelstora
företags digitalisering
– hur går det egentligen?
Vid B2B-forumen har vi strävat efter en dialog med deltagarna. När vi nu
summerar deras svar och åsikter vill vi ge bränsle till den viktiga diskussionen
om små och medelstora företags digitalisering.
Forumen under 2017 har haft några
stående inslag:
• Storföretag som ABB, Siemens och
Ericsson vilka ligger långt framme
i sin digitalisering har delat med sig
av sina erfarenheter och visioner.
• Små och medelstora företag från
den region vi besökt har talat om
vilka digitaliseringsutmaningar
de mött och hur dessa tacklats.
• Regionala och nationella initiativ
kring digitaliseringen som
många av företagen på forumen
kan dra nytta av har lyfts fram.
Teknikföretagens Kick Start
Digitalisering är ett sådant.
På sidorna 14–15 sammanfattas
svaren på de flervalsfrågor vi
ställde via webbverktyget Menti
meter. Vi har också ställt öppna

frågor som varit utgångspunkt i
workshopdiskussionerna. Svaren
sammanfattas i denna text.
Av de drygt 360 deltagarna i
forumen kommer hälften från små
och medelstora företag. Den andra
hälften har sin bakgrund i organisationer och myndigheter som arbetar
med dessa företag samt storföretag.
Tillsammans utgör de en grupp med
mycket god kännedom och kunskap
om svenska små och medelstora tillverkande företag, ofta kallade teknik
företag. Men de utgör inte något
representativt urval.
Den viktigaste användningen av
vår sammanställning av resultaten är
därför att ge bränsle och inspiration
till diskussionen om hur de små och
medelstora tillverkande företagen och
deras samarbetspartners ligger till
samt fortsatta åtgärder och initiativ
för att stödja deras digitalisering.
Deltagarna vid våra forum har en
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ljus syn på hur det går med svenska
företags digitalisering. Över hälften
menar att de ligger väldigt eller ganska långt framme. Endast en tiondel
anser att företagen ligger långt efter.
Knappt två tredjedelar uppger att de
jobbar intensivt med digitaliseringen
i sin verksamhet. Bara nio procent
svarar att de inte kommit igång.
Men vad avser de svarande med
den digitalisering företagen arbetar så
intensivt med? En del av svaret finns
i frågan var fokus i digitaliserings
arbetet ligger just nu.
Hela 76 procent svarar att det
handlar om automatisering eller effektiva interna processer. Med andra ord
det som svensk industri så framgångsrikt arbetat med under de senaste 30–
40 åren. Endast 24 procent uppger att
deras fokus ligger på det som vanligen
förknippas med digitaliseringen idag:
användningen av stora datamängder för att skapa nya affärsmodeller,

effektivare kundhantering och nya
smarta produkter och tjänster.
När företagen i gruppdiskussioner
svarat på frågan inom vilka områden
de största möjligheterna med digitaliseringen finns visar de på goda
insikter. Nya tjänster och affärs
modeller med möjlighet att möta
individuella behov hos kunderna lyfts
fram. Säkerhet och integritet tas upp
liksom flexiblare utbildningsmodeller
med större distansinslag.
Kompetensfrågan är helt central
för de små och medelstora företagens
digitalisering. Drygt åtta av tio av de
svarande säger att företagen inte har
tillräcklig eller någon kompetens alls.
Endast två av tio menar att de har
tillräcklig sådan.
När vi frågat med vem företagen
ska lösa sina behov av kompetens
utveckling svarar hälften – 44 procent
– att det ska ske tillsammans med
kluster och Science Parks. Knappt en
tredjedel uppger universitet och högskolor som prioriterade samarbets
partners. 20 procent menar att
konsulter är att föredra.
Utifrån diskussionerna vid B2Bforumen kan vi se tre utmaningar:

Hillerstorp den 7 december.

• Kluster och Science Parks har
gott förtroende bland företagen.
Nu gäller det för dem att erbjuda
bra och relevanta aktiviteter som
gör dem till en bra partner för
den kompetensutveckling som
motsvarar företagens snabbt
förändrade behov.
• Universitet och högskolor är
inte självklara partners i de
små och medelstora företagens
kompetensutveckling när det
gäller digitaliseringen. Universitet

»Även om de flesta som är här redan
är ganska kunniga inom området har
vi nog alla behov av att lära oss mer.
Kanske är det därför det är så många
som har kommit hit.«
Stina Bertilsson, Gridszupport, Ludvika.
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och högskolor måste nå ut med
vad de kan erbjuda i dag och
utveckla nya erbjudanden som
möter företagens behov.
• Konsultmarknaden kring
digitaliseringen är väl utvecklad
i Sverige. Men en tolkning
av svaren är att de små och
medelstora företagen antingen
inte känner till den tillräckligt
eller inte har råd att köpa
konsultbolagens tjänster. Detta
är allvarligt eftersom de små
och medelstora företagen är
beroende av effektiv konsulthjälp.
Själva saknar de ofta resurser att
anställa för att knyta till sig de
olika typer av kompetenser som
digitaliseringen kräver.
Digitaliseringen skakar om näringslivet, precis som förändringarna i
andra faser av den strukturomvandling som präglat Sverige under hela
1900-talet. I denna nya fas kan vi
dra nytta av en svensk paradgren:
samverkan.

De stora företagen vänder sig allt
mer till små och medelstora företag
och start ups för att ta del av innovationer de inte visste att de behövde.
De små och medelstora tar hjälp av de
stora företagens resurser, bland annat
i den typ av hubar som AstraZeneca,
ABB och Ericsson byggt upp.
Deltagarna i B2B-forumen menar
att den svenska samarbetsviljan är
fortsatt stark. Det gäller både mellan företagen och mellan å ena sidan
offentliga myndigheter och organisationer på lokal och nationell nivå och
å den andra företagen.
När vi frågat inom vilka områden
det är mest angeläget att samarbeta
har vi fått en rad förslag och idéer.

»Att digitalisera är mycket en lednings
fråga, att det kommer ett tydligt beslut
om att det är något som ska prioriteras.«
Thomas Marklund, Ditwin AB, Luleå.

Behovet av erfarenhetsutbyte är stort.
Det gäller exempelvis nätverkande
mellan medarbetare i olika företag,
att få koll på kompetensen i andra
företag för att kunna samarbeta och
trygga, neutrala forum där man kan
mötas. Omvärldsbevakning är ett

Västerås den 12 oktober.
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annat viktigt område för samarbete
liksom utbildning och marknads
föring.
Vi har också bett deltagarna ange
vad som krävs för att komma igång
med samarbeten. Några olika aktörer
har pekats ut: befintliga organisationer i stödsystemet (som kluster och
Science Parks), enskilda personer
inom den kommunala förvaltningen
och företagen själva men gärna med
stöd av kommunerna. Man efterlyser
också individer som kan fungera som
brobyggare utifrån erfarenheter från
både privat och offentlig sektor.
Digitaliseringen innebär snabb förändring. Vi frågade hur detta påverkar ledarskapet. Svaren är entydiga.
Drygt nio av tio menar att påverkan
är ganska stor eller dramatisk.
Vi frågade också vilka de största
digitaliseringsutmaningarna som
ledarna ska hantera är. Uppgiften
är att öka den digitala mognaden i
företagen, se till att kompetensen hos
ägare och ledning är tillräcklig, att
beställarförmågan är den rätta och
självklart också säkerställa en effektiv
kompetensförsörjning. Vi fick även påpekanden om mer konkreta områden:
tillräcklig säkerhet och det mycket
jordnära att integrera olika system så
att de kan tala med varandra.

ITALISERING
DIG

KANISERING
E
M

OMATISERIN
T
G
AU

Barometern mäter trycket i de små och medelstora teknikföretagens digitalisering. Vi ser att den just nu
pekar på det område som på engelska barometrar ofta betecknas som "change". För att förflytta sig till där
barometrar visar sol och vackert väder måste företagen dra nytta av digitaliseringens många möjligheter.
I punkterna nedan har vi sammanfattat vad som krävs:

1
2

De små och medelstora teknikföretagen står på
randen till verklig digitalisering. Men fokus ligger
ännu på effektivisering och automatisering.

Kompetensfrågan kommer att vara
avgörande för att ta nästa steg.

3
4
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Samverkan blir avgörande för hur
företagen ska lyckas. Viljan finns men vi
söker ännu formerna.

Ledarskapet i små och medelstora företag står
inför mycket stora utmaningar. Det gäller inte
minst att inse vidden av digitaliseringen för det
egna företaget och hur detta ska rustas för att
dra nytta av fördelarna och inte konkurreras ut.
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SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS DIGITALISERING
Under 2017 har vi frågat drygt 360 deltagare vid Smart industris B2B-forum om
företagens digitalisering. På sidan 8 finns de orter vi varit på och sammansättningen
av de som svarat.

HUR LIGGER SVENSKA
FÖRETAG TILL MED SIN
DIGITALISERING?

10 %

50 %

29 %

11%

Väldigt långt framme

Ganska bra till

Lite på efterkälken

Långt efter

HUR ARBETAR NI MED
DIGITALISERINGEN I DITT
FÖRETAG ELLER VERKSAMHET?

9%

27 %

64 %

Har inte kommit så långt

Ligger i startgroparna

Jobbar intensivt

VAR LIGGER FOKUS
I FÖRETAGENS
DIGITALISERINGSARBETE IDAG?

36 %

40 %

8%

7%

9%

Automatisering

Effektiva interna
processer

Effektivare
kundhantering

Nya affärsmodeller

Nya produkter
och tjänster

HUR PÅVERKAR
DIGITALISERINGEN
KRAVEN PÅ LEDARSKAP
I FÖRETAGEN?

40 %

54 %

5%

1%

Dramatiskt

Ganska mycket

Ganska lite

Inte alls

HAR DITT FÖRETAG TILLRÄCKLIG
KOMPETENS FÖR DIGITALISERINGEN?

17 %
Ja

MED VEM SKA NI LÖSA ERA BEHOV
AV KOMPETENSUTVECKLING?

66 %
Inte tillräckligt

20 %

7%

Konsulter

Själva

29 %

44 %

Universitet och
högskolor

Kluster,
Science Parks

17 %
Nej

HUR SER SAMARBETSVILJAN
UT MELLAN FÖRETAG?

11%

HUR SER SAMARBETSVILJAN
UT MELLAN KOMMUNER/
MYNDIGHETER OCH
NÄRINGSLIVET IDAG?

67 %

20 %

2%

Mycket stor

Stor

Liten

Mycket liten

7%

48 %

41%

4%

Mycket stor

Stor

Liten

Mycket liten

Finalisterna
Smart industris företagstävling 2017
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Vinnare:
Datorspel revolutionerar
byggbranschen
Drömmen är himlen. Men redan nu är Lundqvist Trävaru AB på väg mot
trädtopparna. Med inspiration från datorspel har de förändrat sättet vi köper hus på.
På sikt vill de bli ett nav för hela byggbranschen. För det vinner Lundqvist Trävaru
IVAs företagstävling Smart industri.
Det var Jens Lundqvists farfar som
startade Lundqvist Trävaru för drygt
80 år sedan. Då var det en såg och ett
hyvleri som hans far sedan tog över
och drev vidare. Sedan 2014 är Jens
delägare och vice vd för en verksamhet
som har få likheter med ursprunget.
Ska man tro honom har det vi ser
idag få motsvarigheter med det vi
kommer att möta i framtiden.
Hans partner Samuel Holmström
kom in i företaget lite från sidan, och
det högst motvilligt. Hans dröm var
egentligen att bli civilingenjör i data
teknik men när det blev strul med
betygen fick han tänka om.
– Jag fick ett jobb på ett företag
i husbranschen utan att kunna ett
dugg. Men när jag några år senare
träffade Jens bestämde vi oss för att

gemensamt ta över hans pappas företag, säger Samuel som är den av de två
som får titulera sig vd.
Den bransch som de då klev in i
beskriver de själva som tämligen grå.
Samuel går ett steg längre och säger
att det var ju trist att han skulle hamna just här och inte i IT-branschen.
– Där är allt så mycket mer färgglatt. Men vad skulle jag göra, det
vara bara att acceptera livets lott.
Kanske ändå inte. Istället för att
deppa ihop över gråskalan valde de att
börja färglägga.
Till historien hör att både Jens
och Samuel under stora delar av sin
ungdom hade ägnat dagar och nätter
åt att spela datorspel. Bortkastade tid
var en vanlig kommentar från vuxenvärlden.
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– Att vi spelade så mycket har varit
avgörande för hur vi har omskapat
vårt företag. Inte minst eftersom
spelvärlden gav oss en känsla som vi
nu använder i plattformen som blivit
bas för hela vår säljorganisation, säger
Jens Lundqvist.
Jens och Samuel formade en vision,
men de var inga datautvecklare.
Lösningen på problemet var att inleda
ett samarbete med den utbildning för
spelutvecklare som Luleå tekniska
universitet driver i Skellefteå. Och
snart hade de lyckats övertyga både
spelutvecklare, dataspelsgrafiker och
systemvetare att de skulle göra ett
examensjobb på företaget.
Studenterna på spelutvecklarprogrammet tog fram den digitala grund
som företaget nu står på. Senare

anställdes en av dem. Han utvecklade
en 3D-kalkylator som gör det möjligt
för kunder utan förkunskaper att
själva skapa sina drömhus, skriva ut
bygglovsritningar och få ett exakt pris
direkt på hemsidan. Allt inom några
minuter. En process som tidigare
kunde ta veckor och där mängder
av samtal och mejl mellan företagets
säljare och kunder måste utväxlas.
– Principen är att det ska vara lätt
för våra kunder att köpa ett hus av
oss. Men även för oss som företag
finns tydliga fördelar. Bland annat
skapar en order automatiskt listor
över vad som ska beställas från under
leverantörer samtidigt som ritningarna skickas till fabriken. I praktiken
betyder det att vi har outsourcat en
stor del av jobbet till våra kunder.
Och det fungerar. Försäljningen
ökar samtidigt som snittpriset på företagets ordrar har stigit betydligt.
– Kunderna gillar att de nu har
full koll på vad de köper, och vad
det kommer att kosta. Men systemet
tvingar ingen att handla mer av oss
än de vill. Har de en egen dörr som
de vill använda till huset är det inga
problem.
Det betyder inte att säljarna har
fått sparken, de fungerar istället som
rådgivare och slutkontrollanter.

De hus Lundqvist Trävaru säljer
är framförallt fritidshus, garage, stall
och maskinförråd. Enklare byggnader
utan inredning.
– Men inom kort kommer vi att
uppdatera vår webb så att det blir
möjligt att bygga mer komplexa hus
samtidigt som kunderna kan beställa
montage till ett fast pris. Längre fram
vill vi att våra kunder ska kunna
inreda sina hus med möbler och allt
direkt på vår webb.
Att inkludera montage i konceptet blir, menar Samuel Holmström,
ett sätt att komma tillrätta med att
många kunder har lågt förtroende för
hantverkare.
– Om vi garanterar kvaliteten hos
de hantverkare vi anlitar runt om
i landet har alla mycket att vinna.
Kunderna blir nöjda med slutprodukten, hantverkarna får jobb med god
lönsamhet och vi kan öka vår försäljning.
I förlängningen vill Jens och
Samuel revolutionera hela bygg
branschen. Förhoppningen är att
deras system ska fungera som ett nav
som knyter ihop alla delar, från beställning till färdiga produkter.
– Vi går från att ha varit en producerande träindustri till att mer syssla
med teknik, logistik och försäljning.

Det blir tydligt när vi ser att vi 2014
tillverkade 90 procent av det vi sålde
medan vi idag är nere på 35 procent.
Under samma tid har omsättningen ökat med över 30 procent per år
samtidigt som vår lönsamhet är hög
för branschen, säger Samuel Holmström.
Motorn i förändringsprocessen är
utan tvekan den digitala satsningen.
För att kunna driva processen framåt
har de vid flera tillfällen tagit hjälp av
studenter vid Luleå tekniska universitet.
– Många talar om att företagen
ska spelifieras men det handlar inte
om att göra trista jobb lite roligare.
Fördelen är snarare att man kan skapa
lösningar som är både pedagogiska,
effektiva och intuitiva, säger Jens
Lundqvist.
Att företaget på egen hand har
utvecklat de nya digitala verktygen
har en rad fördelar, menar Jens. Inte
minst att de hela tiden har kunnat
bygga systemet utifrån hur de jobbar
och inte tvingas underordna sig ett
system som ett externt IT-bolag har
skapat.
– Vi vet vad vi vill ha men kan ta
oss dit i små steg allteftersom vi själva
är redo och kunnat testat att det
fungerar.

Juryns motivering: Lundqvist Trävaru
Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter har Lundqvist Trävaru utvecklat sitt kund
erbjudande och gått från att erbjuda trävaror till att sälja färdiga byggnader. Med sin affärsmodell utmanar man därmed en av våra mest traditionella branscher – bygg. Detta har blivit
möjligt när bygg mött gaming i ett nära samarbete mellan företag och akademi.
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Hedersomnämnande:
Fanhultstvätten
En enkel streckkod har i grunden förändrat arbetet hos Fanhultstvätten i Älmhult. Det
gör att tvätteriet nu har absolut koll på varje enskilt plagg, vilket har gjort verksamheten mer
effektiv och kunderna mer trogna. Fanhultstvätten belönas nu med ett hedersomnämnande.
I början av 1970-talet köpte Majvor
och Yngve Svensson ett tvätteri som
hörde till gården Fanhult utanför
Älmhult. Majvor som hade jobbat där

sedan 1958 var full av tankar och idéer om hur verksamheten skulle kunna
utvecklas.
– Min mor har alltid varit intres— 21 —

serad av ny teknik och nya lösningar.
Det gjorde att hon redan 1983 köpte
en dator. Den var dyr och kunde inte
mycket men det blev första steget på

vår långa digitaliseringsresa, säger
sonen Patrik Svensson i familjeföretaget Fanhultstvätten.
Under åren har datorer och nya
lösningar kommit och gått. Ett större
steg togs för fem år när familjen insåg
att de var tvungna att hitta på någonting för att möta konkurrensen från
tvätterier som hyr ut kläder till sina
kundföretag.
Att Fanhultstvätten inte valde att
erbjuda samma lösning beror på att de
anser att deras kunder gör en bättre
affär om de äger sina egna textilier.
– Vårt koncept bygger istället på att
vi säljer, tvättar och lagar alla de kläder de behöver, och att de bara betalar
för de tjänster vi gör åt dem.
Utmaningen var att få ordning och
reda på allt som ska tvättas, de 50 000
artiklar de har i sin butik med kläder
och vem som ska ha vilka kläder.
– Problemet var att det inte fanns
någon sådan lösning tillgänglig på
marknaden. Därför fick vi, tillsammans med en extern programmerare,
skapa ett eget system. Det bygger
i grunden på att vi limmar fast en
streckkod i alla kläder som vi hanterar.
Streckkoden är i sin tur kopplad till
ett datasystem som styr hela verksamheten. Det gör att det nu är möjligt att

garantera att allt som kommer in till
tvätteriet får rätt behandling men gör
det även möjligt att hålla koll på exakt
vem på vilket företag som använder
ett visst plagg.
– Vi har även utvecklat en app som
gör att de som anlitar våra tjänster
kan hålla koll på sina kläder och meddela oss att någonting måste lagas.
Det första som händer när
smutstvätt kommer in Fanhultstvätten är att alla streckkoder scannas.
Därmed får den som gör jobbet ett
besked om hur varje enskilt plagg ska
tvättas, men även information om att
något som måste lagas. Allt som sedan
händer registeras och lagras i en data
fil som kan läsas av både tvätteriet
och kunden.
När sedan allt är klart passerar all
tvätt en streckkodsläsare igen och en
leveransorder skrivs ut. Där finns alla
relevanta uppgifter med, till exempel i
vilket skåp plagget ska ligga hos kunden för att den som ska bära kläderna
ska hitta dem.
– En stor fördel att det nu är lätt att
lära sig jobbet, ofta kan en nyanställd
klara sig på egen hand efter några få
timmar. Tidigare kunde det ta flera
veckor, säger Majvor Svensson.
En annan fördel är att kläder inte

kan försvinna. Om det kommer en
fråga från ett företag var en specifik
jacka har tagit vägen kan tvätteriet
redovisa exakt hur ofta det har tvättats, när det kom in senast och när det
har levererats.
– Om vi bedömer att något är så
slitet att det inte är värt att laga har vi
rätt att ersätta det med ett plagg från
vår butik. Även användarna kan via
vår app meddela att de vill att något
ska bytas ut.
Via appen har alla kundföretag
även fått tillgång till en skräddarsydd
webbshop där de anställda lätt hittar
produkter med rätt färg eller andra
specifika krav för just deras företag
eller yrke.
Det system som Fanhultstvätten
har byggt hanterar inte bara tvätt
verksamheten, det är även direkt
kopplat till företagets affärssystem.
Bland annat genereras fakturor
automatisk när en order har levererats.
– Att ta oss dit vi är idag har inte
varit helt lätt. Vi har lagt ned mycket
tid och pengar på att få det att fungera
men idag har vi ett system som är
skräddarsytt för oss och som vi dess
utom äger själva. Nu kan vi fortsätta
att utveckla nya funktioner i den takt
vi själva önskar, säger Patrik Svensson.

Juryns motivering: Fanhultstvätten
För snart 40 år sedan började Fanhultstvätten genom inköpet av den första PC:n sin resa
mot ett smart tvätteri. Idag följs varje individuellt plagg digitalt när det passerar tvätten.
Systemet ger information om vad som behöver lagas och vilka plagg ersättas. Att kunderna
kan effektivisera sin hantering av yrkeskläder är en viktig effekt av affärsmodellen som präglas
av stor transparens.

— 22 —

Hedersomnämnande:
Atacac
Göteborgsföretaget Atacac är på väg att förändra sättet vi köper kläder på. Snart kan
digitala kopior av oss själva handla plagg som inte finns. Därmed ska överproduktion och höga
lagerkostnader kunna ersättas av personligt mode till låg kostnad. Nu belönas de med ett
hedersomnämnande.
Rickard Lindqvist och Jimmy
Herdberg driver sedan ett par år
företaget Atacac. De gör det utifrån
helt olika erfarenheter. Den ena är

utbildad skräddare och designer
medan den andra är en fena på att
programmera och skapa digitala
upplevelser.
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– Det som förenar oss är att vi båda
är kreatörer med ett stort hantverkskunnande. Och att vi har likartade
tankar om vad som kan och bör göras

för att utveckla modeindustrin, säger
Jimmy Herdberg som är den av de
båda som hanterar kod och virtuella
koncept.
En anledning till att de valde att
starta företaget är att Rickard Lindqvist, med sin bakgrund inom modevärlden, med åren hade kommit att bli
allt mer skeptisk till modebranschens
arbetssätt.
– När jag utbildade mig till skräddare fick jag lära mig att se på kroppen på ett sätt som formulerades på
1800-talet. Jag menar att det är ett
föråldrat system.
När den tanken hade slagit rot
valde han att söka sig till högskole
världen för att inom ett doktorandprojekt utveckla alternativa konstruktionsmetoder. Bland annat genom att
studera hur olika material faller på
levande kroppar.
– När jag började arbetade jag analogt men när jag disputerat hade den
digitala utvecklingen hunnit ikapp
mina tankar. Det betyder att det nu
finns förutsättningar att revolutionera
hela branschen.
I praktiken betyder förändringen
att kläder som ett traditionellt organiserat modeföretag behöver ett år på
sig för att ta fram klarar Atacac på ett
par veckor.
Hos Atacac börjar allt med att
Rickard skapar ett plagg i sin dator

och scannar in tyger för att senare
kunna presentera kläder med rätt
textur och fall. Därefter tar Jimmy
alla information och skapar bilder
eller filmer där man exakt kan se hur
plagget ser ut från alla tänkbara vinklar. Några minuter senare kan kunder
hitta kläderna i företagets webbshop.
Trots att de fortfarande inte finns i
den verkliga världen.
– Tidigare sydde jag upp testplagg
och draperade dockor med dem för att
se vad det var jag hade gjort. Nu kan
jag göra nästan allt direkt i datorn.
Först när allt är klart och vi har kunder som beställt går vi ut i fabriken
och syr upp plagget.
Förändringen innebär även att
framtidens modedesigner lika väl kan
rita kläder som är tänkta att bäras av
levande människor eller av karaktärer
i ett datorspel. Arbetsprocessen är
exakt densamma i båda fallen.
Frågan är bara om kunderna är
med på tåget? Vill de verkligen handla
kläder som inte finns bara utifrån en
digital presentation?
– Kunderna har börjat hitta till
oss men den stora förändringen
räknar vi kommer först i nästa steg.
Då kommer det att vara möjligt att
scanna av den egen kroppen med en
mobiltelefon och sedan låta en en
exakt kopia av oss själva kliva in i
vår virtuella butik. Där kommer de

att kunna testa både hur olika material ser ut och om de passar, säger
Jimmy Herdberg.
Grundarna av Atacac räknar med
att hela modebranschen inom några år
kommer att vara förändrad i grunden. Bland annat blir det förmodligen
mindre intressant att ha butiker på
fina gatan.
– Vi ser framför att företag av vår
typ bygger upp fabriker på alla kontinenter för att serva kunderna på just
den marknaden. Andra idéer är att de
som vill handla av oss men inte är helt
nöjda laddar ner våra mönster och
sedan beställer plagg som ser ut exakt
som de själva vill. Vi bir då mer som
en 3D-printer för kläder.
För kunden öppnar den nya tekniken upp för en ökad individualisering.
För branschen är poängen att de kan
komma ifrån dagens överproduktion,
lagerhållning och alla kostsamma
returer som dagens e-handel tvingas leva med. Däremot är det inte
säkert att alla butiker försvinner,
men de kanske mer får fungera som
showroom än som en handelsplats.
– Vi är mitt uppe i den dramatisk
förändring, och det ska blir spännande att se vad som kommer att
hända. Vi tror att vi kan överblicka
ett par år men vad som händer efter
det är svårt att förutse, säger Rickard
Lindqvist.

Juryns motivering: Atacac
Med hjälp av digitaliseringen skapar Atacac en ny typ av kundrelation inom klädbranschen. Den enskilda kunden
står modell när plaggen provas på nätet och bara det som efterfrågas sys upp. Att lagren minimeras och kläderna
sedan produceras av nyanlända med stor yrkeskunskap är bara två exempel på den hållbara affärsmodellen.
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Finalist:
Målet är att sälja ren luft
Företaget 3nine tillverkar effektiva oljedimavskiljare med ett webbgränssnitt som gör att
kunderna nu alltid har full koll på att de fungerar som de ska. Inom kort kommer kunderna inte
att behöva köpa fler maskiner, istället kommer de att beställa ren luft.
För att rena luften från den dimma
av olja och skärvätskor som uppstår
i olika industriella processer används
oljedimavskiljare. Vanligtvis är det
någon form av filter som gör jobbet.
De fungerar hyfsat bra, men inte
mycket mer.
De oljedimavskiljare som företaget 3nine, med ett 30-tal anställda,
har utvecklat bygger på en alternativ
metod. Istället för filter använder de
Alfa Lavals klassiska separationsteknik för att få bort oljepartiklarna. Det
gör reningen mer effektiv samtidigt

som oljan som samlas upp kan återvinnas. Vilket i sig är både en ekonomisk och miljömässig fördel.
3nine har även, tillsammans med
företaget HiQ, utvecklat en webbplattform som gör att deras kunder
kan få all den information de behöver
för att övervaka maskinernas funktion. De som vill kan även använda
lösningen för att kontrollera luften på
arbetsplatsen, hålla koll på temperaturen på skärvätskor och se till att man
inte har någon alarmerande bakterietillväxt i sina oljor.

— 25 —

– Vårt mål är att våra kunder ska
kunna fokusera på produktionen
istället för att ägna sig åt ett tids
krävande underhåll, säger John Elliot,
marknadschef på 3nine.
Kontrollerna kan ske på tre nivåer. På den översta kan större företag
övervaka alla sina maskiner, oberoende var i världen de finns. Det betyder
att de på koncernnivå kan redovisa
exakt hur bra luft det är i de egna
fabrikerna, hur stor mängd olja som
har sparats och hur många driftstopp
man har haft.
I de lägre nivåerna kan produktionsansvariga på en fabrik övervaka
både maskiner och miljö i den egna
anläggningen medan operatören kan
få all nödvändig information från en
enskild maskin.
Oberoende av nivå redovisas alla
resultat i realtid.
– Nu lyfter vi in den data som generas i systemet till vårt affärssystem.
Därmed kan vi ta på oss uppgiften att
kontrollera funktionen och beställa
reservdelar, utan att kunden behöver
göra någonting. Nästa steg är att
kunderna inte längre köper våra produkter – istället kommer vi att sälja
tjänsten ren luft till dem.

Finalist:
Appen tar informationen ut i skogen
En iPad i julklapp till alla blev starten på en förändringsprocess som bidragit till att
Södra Skog har kunnat effektivisera skogsbruket. Förklaringen är att alla som äger och
jobbar i skogen numera alltid har tillgång till all den information de behöver.
Det kan låta simpelt i en tid när alla
verkar vara uppkopplade både alltid
och överallt. Men så enkelt är det inte.
Alla som jobbar och verkar i skogen
vet att en stabil uppkoppling mot
nätet inte är en självklarhet.
Södra Skog har löst problemet
genom att skapa appar för iPads som
fungerar lika bra med som utan fungerande internet.
– Vi har tagit fram en digital lösning som gör att alla våra intressenter
får tillgång till kartor med all relevant
information samtidigt som de kan

dela med sig av information till alla
som jobbar inom ett skogsområde,
säger Örjan Vorrei på Södra Skog.
Det betyder i praktiken att den som
är i skogen har full koll på var det är
fuktigt, hur mycket det lutar och var
det finns fornlämningar som kräver
extra hänsyn.
– På så sätt får alla förutsättningar
att fatta rätt beslut i varje ögonblick.
Men vår lösning skapar även möjligheter för alla berörda att både dela
med sig av information och inter
agera när det behövs. Det betyder till
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exempel att en skogsägare som hittar
träd på sin mark som är angripna av
barkborrar direkt från platsen kan
skicka en arbetsorder till en entre
prenör.
Tankar om att skapa en mobil
plattform där skogsägare och entreprenörer men även andra intressenter
skulle kunna samarbeta är långtifrån
ny. Men flera av de försök som gjordes
föll på att de rätta tekniska förutsättningarna inte fanns tillgängliga.
– När iPaden kom 2011 såg vi
möjligheten och tog omedelbart ett
beslut om att alla som verkar i våra
skogar skulle få en i julklapp. De fick
även veta att de kunde använda den
hur mycket de ville privat. Det gjorde
att barn ofta hjälpte föräldrar att
förstå hur den skulle användas och
därmed fick vi en snabb implementering och ett positivt mottagande.
Idag har alla aktörer fått appar som
är anpassade till deras speciella behov
vilket har lett till bättre samarbeten
och ökad effektivitet.
– Nu går vi vidare och skapar fler
mobila lösningar för att öka inter
aktionen mellan olika parter ytterligare. Ett exempel är att vi är på väg att
förbättra möjligheten att signera avtal
direkt i skogen, säger Örjan Vorrei.

Smart industri 2018
I tävlingen Smart industri kan företag som utvecklas
med digital teknik delta. Både företag med egen
produktion och de som levererar tjänster till
producerande företag kan nomineras.

Att delta ger ditt företag många tillfällen att lyfta
digitaliseringsfrågorna. Låt dig gärna inspireras på de
möten vi arrangerar runt hela landet under 2018.
Läs mer om dem på www.smartindustri.nu

Vi vill helt enkelt belöna företag som använder teknik
och resurser på smarta och effektiva sätt för att öka sin
produktivitet och konkurrenskraft. Nomineringstiden
till 2018 års tävling går ut den 30 september.
Prisutdelningen sker i början av 2019.

Där kan du också läsa om juryn i vilken ledande
företagsledare och forskare ingår.

Tävlingen har genomförts 2016 och 2017. Vid båda
tillfällen fick vi in många nomineringar på spännande
företag som på olika sätt utnyttjat digitaliseringens
möjligheter i smarta lösningar som inneburit:

Första pris i tävlingen är en kunskapsresa för att studera
hur företag i andra länder möter digitaliseringens
utmaningar. Resans program skräddarsys efter det
vinnande företagets inriktning och önskemål.
Varmt välkommen till något av våra B2B-forum
under 2018!

• Kortare ledtider eller ökad tillgänglighet genom att
data använts på ett innovativt sätt
• Förenklade processer inom engineering och design
• Produktivitetstillväxt
• Effektivare resursutnyttjande
• Nya kunderbjudanden och affärsmodeller

Vill du ha mer information – kontakta projektledningen för Smart industri

Johan Carlstedt
Projektledare
Tel 08-791 29 84
johan.carlstedt@iva.se

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Tel 08-791 29 43
monica.sannerblom@iva.se
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Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Tel 08-791 30 49
jan.westberg@iva.se

Pristagare i
2016 års tävling
Den 31 januari 2017 delades priserna ut i den första omgången
av Smart industris företagstävling. Det skedde i samband
med att förbundskansler Angela Merkel och statsminister
Stefan Löfven invigde German Swedish Tech Forum.
Bland de 40 nominerade företagen gick sju till final. Pristagare
var Emballator Plastics and Innovations. Väderstad
fick ett hedersomnämnande.
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Emballator Plastics & Innovations utvecklar, designar och producerar
förpackningslösningar och förslutningar i plast och aluminium samt skräddarsydda
automationslösningar. I sortimentet ingår bland annat burkar, hinkar, dunkar,
flaskor, tuber och läkemedelsprodukter med en rad olika förslutningsalternativ.
Inom Emballator Plastics & Innovations (EPI) producerar Lagan Plast, Mellerud
Plast, Tectubes och Växjöplast förpackningar och förslutningar samt WEMA
automationslösningar.
Juryns motivering: Emballator Plastics & Innovations har på ett föredömligt
sätt utnyttjat digitaliseringen för att effektivisera produktion, materialhantering
och interna processer och därmed lagt grunden till företagets turnaround.
Digitaliseringen har också använts som ett effektivt verktyg för att i nära
samverkan med kunderna utveckla skräddarsydda leveranser. Både ledarskap
och involvering av personalen är inspirerande exempel på den bredd av
åtgärder och det engagemang som krävs för
att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
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Väderstad producerar högeffektiva maskiner och metoder för
det moderna jordbruket. De största marknaderna är Sverige,
Tyskland, England, Frankrike och Ryssland. De 19 dotterbolagen
finns i huvudsak i Europa samt ett i Kanada.
Juryns motivering: Väderstad har med hjälp av digitalisering
intagit en framträdande position i arbetet med att effektivisera
användningen av produkter vars funktioner varit grunden för det
moderna jordbrukets utveckling de senaste 250 åren. Företaget
har genom att anta digitaliseringens utmaningar tacklat en mycket
svår marknadssituation. Väderstad har samtidigt blivit en ledare
i utvecklingen av jordbruksmaskiner inom sin nisch.
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Pristagarnas kunskapsresa:
Inspiration och många intryck
från Bayern och Industrie 4.0
Kärnan i IVAs projekt Smart industri är lärande genom goda exempel, inspiration och erfarenhets
utbyte i det personliga mötet. Därför får de företag som vinner eller får ett hedersomnämnande
en kunskapsresa i pris. 2017 gick den till Tyskland, hemlandet för en av de mest ambitiösa
nationella kraftsamlingarna kring digitalisering i Europa – Industrie 4.0. Resan gjordes inom ramen
för German Swedish Tech Forum där IVA och Tysk-Svenska Handelskammaren samarbetar.
I resan till Nürnberg med omnejd
2017 deltog personer i ledningen för
det vinnande Emballator Plastics and
Innovations och Väderstad tillsammans med jurymedlemmar och
projektledningen från IVA. Resan
– som arrangerades av Svensk-Tyska
Handelskammaren – var tre dagar
lång. Under transporterna i buss mellan besöken var diskussionerna livliga
om vilka slutsatser deltagarna kunde
dra för den egna verksamheten utifrån
det man sett.
Det första besöket var på Kuka
Robotics en av världens ledande
robottillverkare med 13 000 anställda. Tillverkningen visade många
exempel på en spännande kombination av automation och flexibilitet.
Betydligt mindre – 250 anställda –
är FIT Gruppe där deltagarna fick se
additiv tillverkning i praktiken. FIT
gör både plast och metallprodukter
och driver verksamheten i ett nytt

huvudkontor med en mycket intressant arkitektur.
Siemens fabrik i Amberg är flaggskeppet i företagets satsning på

»Resan var bra eftersom
Jag fick en hel del idéer
och tankar kring hur vi
kan jobba vidare med vår
”smarthet”. Framförallt
inom kvalitetskontroll
och visualisering av
driftstatus.«
Adam Airosto, vd
Emballator Växjöplast

Industri 4.0. Från fabriken – med
4 800 anställda – levereras en produkt
per sekund. Materialförsörjningen
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från centrallager till förbrukningspunkterna är helt automatiserad. Men
trots den höga automatiseringen finns
fortfarande en del medarbetare på
fabriksgolvet.
Vid Bosch fabrik i Nürnberg
tillverkar de drygt 2000 anställda
delar till insprutning i bensinmotorer. Sedan mitten av 2016 utnyttjas
3D-printing. Visionen är att all
godsmottagning och logistik ska
utföras utan mänsklig inblandning.
Redan nu pågår pilotprojekt inom
området.
I Nürnberg besöktes också Fraunhofer ISS ett institut med inriktning
mot integrerade kretsar. Det är en del
av Fraunhofer Gesellschaft med totalt
67 institut och 24 000 medarbetare.
Deltagarna fick ta del av en rad spännande projekt inom medicinsk teknik,
multimedia, positionering inomhus,
säkerhet och design av integrerade
kretsar.
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