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Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige

• Intervjuat 13 företag i norra Sverige (20 innan årsskiftet)
• Genomför 4 workshops för att bearbeta resultatet
• Projektet kommer resultera i nya forsknings- och utvecklingsprojekt



Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige

Workshop 1: Genomgång av resultatet, diskussion kring åtgärder

Workshop 2: Industri 4.0 i norra Sverige
11 oktober

Workshop 3: Kompetensförsörjning
1 november

Workshop 4: Projektidéer
6 december



Workshop 1

Presentation av resultatet
MIT-Place

13:00 – 13:10
Introduktion

13:10 – 13:50
Redovisning av 
behovsinventeringens resultat

13:50 – 14:00
Paus och fika

Gruppdiskussioner
Seminarierum

14:00 – 14:10
Introduktion till gruppdiskussioner

14:10 – 14:45
Gruppdiskussioner

14:45 – 15:00
Redovisning av diskussioner och 
avslutning
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Deltagande företag 13 av 50 tillfrågade*

• ABB - Umeå
• AIT - Umeå
• Cranab - Vindeln
• Ge Healthcare - Umeå
• Hultdins - Malå
• Indexator - Vindeln
• Komatsu Forest - Umeå
• Modulsystem - Kalix

• North Grade 4P - Åsele
• Nymek - Skellefteå
• Olofsfors - Nordmaling
• Volvo Lastvagnar - Umeå
• Ålö Cylinder - Umeå

* Vi räknar med att intervjua ytterligare företag 
innan projekttidens slut 31/12



Utmaningsområden

• Personsäkerhet (safety)
• Företagsledning
• Produktion
• Logistik
• Marknad och försäljning
• Personal
• Stödjande tekniker
• ”Pains”



• Personsäkerhet (safety)
• Olycksfallsrisk
• Förslitningsskador
• Stress

• Företagsledning
• Realtidsöversikt
• Lämpliga nyckeltal

• Produktion
• Produktionsstyrning 

(Affärssystem)
• Produktionseffektivitet

• Materialförbrukning
• Energiförbrukning

• Kvalitétskontroll
• Uppstart efter stopp

• Underhåll
• Avhjälpande
• Förebyggande
• Prediktivt

• Logistik (supply chain)
• Integration med leverantörer
• Integration med kunder
• Lageroptimering (just in time)

• Marknad och försäljning
• Kundorder
• Leveranstider och 

leveransinformation
• Reklamationer
• Marknadsanalyser
• RAM-avtal

• Personal
• Kompetensutveckling
• Kompetensförsörjning

• Stödjande tekniker
• Automation och autonomitet
• Digitalisering
• Certifieringar
• Förändringshantering
• Lean
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Upplevda problem



Utmaningsområden som utmärker sig

• Olycksfallsrisk 
6 av 13 ser trucktrafik och intern logistik som stor risk
5 av 13 ser handhavandefel som stor risk
12 av 13 har farliga moment i sin arbetsmiljö

• Stress
11 av 13 företag uppger att stress bland tjänstemän är ett problem
1 av 13 företag har problem med stress även bland linjepersonal
5 av 13 företag kopplar stressen till problem relaterade till produktionen
4 av 13 företag kopplar stressen till olika typer av projektarbete
3 av 4 företag kopplar stressen till digitalisering och allmän tillgänglighet



• Lämpliga nyckeltal
8 av 13 företag upplever olika former av problem rörande nyckeltal
Kan ex. vara brist på tillit, för många nyckeltal, för få nyckeltal, inga nyckeltal

• Produktionseffektivitet
3 av 13 företag upplever att dom är effektiva (Spann 77 – 95%)

• Materielförbrukning
10 av 12 företag med egen tillverkning arbetar aktivt med att minska spill
0 av 12 företag har kontroll på spill hos underleverantörer



• Energiförbrukning
13 av 13 företag ser möjligheter att spara energi inom norrländsk industri
2 av 12 tillverkande företag behöver fjärrvärme/oljeeldar trots att de borde ha 
värmeöverskott
2 av 12 tillverkande företag har dokumenterat ett värmeöverskott stort nog att 
kunna säljas (praktiska problem finns dock)

• Kvalitetskontroll
2 av 13 företag har i någon mån automatiserat kvalitetskontrollen
1 av 13 företag har dokumenterande kontrollpunkter på samtliga produkter
13 av 13 företag önskar förbättrad kvalitetskontroll i någon form



• Kompetensförsörjning
13 av 13 företag känner stor oro över framtida kompetensförsörjning.
13 av 13 företag har redan idag mycket svårt att hitta nödvändig kompetens.

Konstaterade bristyrken är CNC-operatörer, svetsare, produktionsledare, IT-
personal, robotprogrammerare, programutvecklare, testare, testutvecklare 
materialspecialister, konstruktörer, civilingenjörer, högskoleingenjörer, 
verktygsmakare… med mera

En majoritet av företagen uttrycker behov av generalister, de som kommer från 
universiteten är för nischade. Behövs fler som är lite allt-i-allo på 
högskole/universitetsnivå. Tekniska fysiker som ska vara en ”bred” utbildning 
passar inte heller.

Flera företag upplever också att de som kommer från universiteten är för dåliga 
på att arbeta i projekt tillsammans med andra typer av kompetenser.



• Automation och autonomitet
12 av 13 företag arbetar aktivt med att anpassa sin produktion för smartare 
automation
4 av 13 företag har idag möjlighet till viss autonom produktion eller ett uttalat 
mål att komma dit 
6 av 12 företag med egen produktion vill automatisera och autonomisera sin 
infrastruktur 

• Digitalisering
13 av 13 företag har en helt unik syn på vad digitalisering innebär och vilka 
utmaningar man står inför
Kan vara allt från att minska mängden papper, ökad automation och autonomi i 
tillverkningen till produktionssimulering i virtuell tvilling



• Förändringshantering
Generellt har företagen väldigt olika horisont, kan vara 1-10 år man lägger 
strategi för
Gemensamt är att man ser problem med att kommunicera ut och förankra 
förändringsarbetet bland egna personalen och åstadkomma kulturförändringar. 
Det vill säga varaktiga förändringar i personalens arbetssätt.



Pains – Vad får dig som företagsledare att 
sova dåligt på nätterna?
• Hur ska jag få produktionen att flyta bättre och bli mer optimerad?
• Hur får jag mina anställda att dra åt samma håll på ett sätt som passar med 

koncernen?
• Kompetensförsörjningen i industrin är katastrofal!
• Risken för dödsfall och olycksfall.
• Problem med materialförsörjningen.
• Hur vi ska kunna komma igång och digitalisera produktionsstyrningen
• Kompetensförsörjning och ökade transportkostnader.
• Att anställda inte samarbetar självmant och problem med hela 

fabrikslayouten.



Övriga observationer gjorda inom och utom 
projektet
• Brist på kommunikation

• Enkla problem kan få stora konsekvenser i form av förlorade uppdrag
• Ofta förstår inte underleverantören missnöjet
• Upplevd konkurrens kan få konsekvens i form av förlorade uppdrag
• Liten medvetenhet om vad andra lokala företag i samma bransch gör

• Problem med leveranser, ju längre från kusten man är desto större kan variationen i 
råmaterialets format vara

• Svårt hitta underleverantörer – Stora avstånd i kombination med brist på kommunikation 
möjlig orsak.

• Ofta mycket liten koppling till Universitet och högskolor, svårt att närma sig akademin
• Mycket stark drivkraft hos företagen
• Stor mängd kunnande – sällan brist på kunnande som ställer till problem snarare brist på 

kommunikation eller produktionsstyrning



• Personsäkerhet (safety)
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Vår sammantagna bedömning



10 utvaldaområden med särskilda utmaningar

• Personsäkerhet – snabba riskbedömningar, materialhantering och 
trucktrafik. Vissa företag har kommit långt och är beredda att dela med sig 
av sina kunskaper till andra, hur är intresset från andra hållet?
• Stress – vad kan göras åt stressen bland produktionsledare och andra 

tjänstemän?
• Produktionsstyrning – även om många i stort är nöjda med sina 

affärssystem finns det uppenbara brister i möjligheterna till 
produktionsstyrning, går det att hitta en angreppspunkt?
• Automation och autonomisering – vad kan göras för att stödja företag 

med kompetens, utvecklingsmedel och mer anpassade affärsmodeller? 
Vissa företag har kommit långt och är beredda att hjälpa andra.



• Digitalisering – En som vi ser det grundläggande brist i 
digitaliseringsarbetet är brist på standard för kommunikation mellan så 
kallade EDI:er.  Mycket av informationsutbytet mellan kunder och 
leverantörer kräver manuell hantering. Går det att tänka sig ett 
standardiserat gränssnitt för enklare/snabbare hantering?
• Förändringshantering – Industrin befinner sig i en fas där mycket 

förändras, om 10 år kommer medelinsdustrin att vara mycket förändrad 
från idag. Hur hjälper vi industrin att hantera mjuka frågor i samband med 
detta och hur blir vi bättre på att kommunicera vad industriarbete innebär 
till elever, studenter och föräldrar?
• LEAN är ett gammalt begrepp som fått minskad betydelse idag. Vissa 

företag har börjat tappa intresset för LEAN medan andra menar att LEAN är 
det som gör att dom idag har en högeffektiv produktion. Kan LEAN vara 
något att fortsätta jobba med? De företag som ”lyckats” delar gärna med 
sig av sina erfarenheter.



• Kommunikation – vi upplever en stor brist på kommunikation mellan 
de företag vi träffat både inom och utom den aktuella studien. Vi har 
sett exempel på förlorade affärer (inte bara lokalt utan som gjorts 
utomlands), okunskap om hur konkurrenssituationer faktiskt ser ut 
och problem med att hitta underleverantörer och samarbetspartners. 
Vad kan vi göra för hjälpa redan stressade företagsrepresentanter till 
förutsättningslös kommunikation trots stora avstånd?
• Materielleveranser – Stora aktörer nära kusten har problem med 

leveranssäkerheten på råmaterial av metall, problemen minskar 
tyvärr inte för mindre aktörer i inlandet. Går det att hitta enkla 
lösningar för detta? Är samköp av större volymer en tänkbar lösning? 
Är det så att vi saknar tillverkning av vissa råmaterial i norra Sverige 
och det är orsaken?



• Kompetensförsörjning – det utmaningsområdet där vi fick mest 
omfattande svar. Lämnas till workshop nummer 3 den 1/10 
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Grupparbete

14:00 - 14:45
Utse de 3 viktigaste utmaningarna
Brainstorma idéer kring hur vi tillsammans kan arbeta med dem

14:45 – 15:00
Varje grupp presenterar sina idéer (3 min var)


