Robotlyftet
en del av Smart industri

Stöd till automatisering i små och medelstora företag

Tillväxtverket i samarbete med:

Kort om Robotlyftet
Nationellt program som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att
utforma och genomföra till och med 2021. Robotlyftet är en del av
Smart industri.
Ska bidra till ökad automatisering/robotisering i små och
medelstora industriföretag. Robotlyftet riktar sig till cirka
4 500 svenska företag.
Stärker företagets konkurrenskraft genom ökad
kompetens i att använda och investera i
automationslösningar.
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

Robotlyftet: Samlat erbjudande
Kunskapsmöte om automation – Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över
möjligheterna med automation och robotisering
Automation Expo - Regional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en mötesplats
för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar
Förutsättningsstudie – En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i
samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och
affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.
Stöttning när ni ansöker och använder en Automationscheck
Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av
automatisering eller robotisering
Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt
automationslösning med rätt kravställning
GENOMFÖRS AV

ERBJUDANDE TILL FÖRETAGEN

Hur genomförs Robotlyftet?

Förutsättningstudier

Automationscheckar

Utbildningar

Robotlyftet: Kunskapsmöte om automation
Vad: Kostnadsfria seminarier och workshops på temat automation
Målgrupp: Små och medelstora tillverkande företag
Mer information: www.iuc.se
Temaseminarier och industriworkshops med fokus på automation och
robotisering anordnas i hela Sverige. Riktar sig till er som har ett tillverkande
företag och som vill få inspiration till hur ni kan vidareutveckla er automation i
produktionen. Här får ni diskutera era idéer och se vilka möjligheter det finns till
att få hjälp med kartläggning av era automationsbehov i en förutsättningsstudie
och hur ni gör för att söka en Automationscheck.
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Robotlyftet: Automation Expo
Vad: Mässa på temat automation och robotisering
Målgrupp: Små och medelstora tillverkande företag
Mer information: automationregion.se sökord: automation expo
Regional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en
mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan
implementera lösningar. Innehåller även temaseminarier och industriworkshops.
Här kan ni vidare diskutera era idéer och se vilka möjligheter det finns att få hjälp
med kartläggning av era automationsbehov i en förutsättningsstudie och hur ni gör
för att söka en Automationscheck.
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Robotlyftet: Förutsättningsstudie
Vad innehåller en förutsättningsstudie?
En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och
i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och en analys av er
nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Resultatet ska visa vilka flöden/
processer i er verksamhet/produktion som lämpar sig bäst för automation.
Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.

Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag
Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se sökord: robotlyftet eller iuc.se
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Robotlyftet: Förutsättningsstudie
Resultatet av förutsättningsstudien ska vara till nytta för ert företags fortsatta automationsutveckling. Den ska öka er
insikt kring processen att automatisera och/eller robotisera företagets produktionsprocess(er).
Förutsättningsstudien görs i nära samverkan mellan ert företag, produktionscoachen och automationsexperten.
En förutsättningsstudie innehåller:
Genomgång av nuläge och målbild hos ert företag.
Line-walk, ett genomgång av produktionen, görs för att säkerställa förståelse för produktionen och för att
identifiera möjliga områden för automation.
Återbesök med genomgång av kartläggningen och en gemensam analys av möjligheterna till automation och hur
insatserna bör prioriteras.
Rapporten från förutsättningsstudien ger en kartläggning av ert företags automationsbehov och rekommendationer
om hur ni ska gå vidare i riktning mot en effektiv systemlösning. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om
automationscheck. Rapporten bifogas som en bilaga vid ansökan om automationscheck.
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Robotlyftet: Stöttning av Automationscheckar
Vad: IUC erbjuder kostnadsfri stöttning inför er ansökan om en Automationscheck.
IUC fungerar som stöd och diskussionspartner. Ert företag kan även få coachning
under ert automationsprojekt och hjälp vid rapporteringen av ert projekt.
Vem kan få stödet: De företag som söker en Automationscheck
Mer information: tillvaxtverket.se sökord: robotlyftet
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https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

Robotlyftet: Automationscheckar
April 2019 till 30 juni 2021
Vad: Automationscheckar för att utveckla ert företags tillverkning mot högre
grad av automatisering eller robotisering. Stöd för att ta in konsulthjälp för att
utveckla detta arbete.
Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag
Finansiering: 50-75% av projektets kostnad, max 150 000 kronor
Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se sökord: robotlyftet
Kontakt: automationscheckar@tillvaxtverket.se
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-04-12-robotlyftet---automations-checkar.html

Robotlyftet: Automationscheckar
Vad kan pengarna användas till?
Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan till att:

förbereda en investering i automation
förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
minska de tekniska och/eller ekonomiska riskerna inför en investering i modern
automationsteknik
öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka
företagets utveckling
vidareutbilda personal för omställning till automation
prova möjligheter för automation i testmiljö.

För att ni ska kunna söka en Automationscheck behöver ni kunna svara JA på samtliga frågor:
Om ert företag och verksamhet

•Är ni ett litet eller medelstort företag som uppfyller EUs SMF-definition?
•Har ni tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10 (undantaget 10.2),11,13 - 33? Ni hittar enkelt er SNI-kod på verksamt.se , mina
sidor, under filken ”företag”.
•Är företaget ekonomiskt sunt/ej på obestånd?
•Är ert företag ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag och finns det en ambition i
företaget att växa?
•Har företaget 2-249 anställda som har marknadsmässiga löner (motsvarande heltidstjänster)?
•Stämmer det att företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige?
•Stämmer det att företaget inte ägs till mer än 25% av ett företag med fler än 249 anställda?
•Stämmer det att företaget inte ingår i en koncern med fler än 249 anställda?
•Stämmer det att företaget inte fått samma typ av automationscheck tidigare?

Om grundkriterierna för att söka automationscheck

•Är syftet med projektet att ni ska ta in extern hjälp för att öka företagets automationsmognad och skapa nya värden i företaget?
•Är kompetensen som ska tas in ny för företaget?
•Är projektet utöver företagets ordinarie verksamhet?
•Syftar projektet primärt till att investera i en automationslösning vid fysisk anläggning i Sverige?
•Har ni genomgått en kostnadsfri förutsättningsstudie för automation inom Robotlyftet eller motsvarande?
•Har ni en offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas för utveckling av
automation och robotisering?
•Har ni ekonomisk möjlighet att betala en del av projektkostnaden själva? Tillväxtverkets stödnivå uppgår till högst 75%, maximalt
150.000 kronor.
Mer information finns under avsnittet ”Vilka krav, villkor eller andra regler finns?” på utlysningssidan.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet/test-for-automationscheck.html

Att ansöka om Automationscheck

https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

https://tillvaxtverket.se/download/18.14e7bcf9169d8fcc102af7ca/155507834
5065/Stöd%20för%20ansökan%20av%20automationscheck.pdf

Bilagor till ansökan om Automationscheck

Att tänka på vid ansökan om Automationscheck
Projekten får pågå i maximalt sex månader
Utbetalning sker efter det att projektet är slutrapporterat
Projektet får starta först efter att Automationschecken är beviljad
Det är möjligt att kombinera flera offerter till en ansökan om Automationscheck
Företag med 2 till 49 anställda kan söka upp till 75 % medfinansiering
Om inte alla pengar som man ansökt om används, sker utbetalning mot faktiska
kostnader
Företag som tillhör större koncerner kan tyvärr inte söka en Automationscheck

Robotlyftet: Utbildning i beställarkompetens
Vad: Utbildning i beställarkompetens för automationslösningar
Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag
Mer information: iuc.se
En utbildning för att öka er förståelse för de olika rollerna som beställare och
leverantör av automationslösning. Syftet är att hjälpa er att säkerställa att det
implementeras rätt automationslösning med rätt kravställning. Syftet är också
att ni som beställare känner er trygga i förståelsen kring det levererade
systemet och vilka kompetenskrav som automationslösningen ställer på era
framtida operatörer och underhållspersonal.
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Robotlyftet: Utbildning i beställarkompetens
Utbildningen består av tre huvudmoment: föreläsningar, laborationer och demonstration av robotar i fabriksmiljö
Utbildningens huvudområden ska täcka in:
Beställarkompetens – att analysera vad och hur, att upprätta en relevant kravspecifikation och att säkerställa den interna infrastrukturen för
automation
Produktionsteknik – kunskap om flöden och processer, LEAN, 5S, värdeflödesanalyser, lageromsättningshastigheter, simuleringar, optimeringar,
kvalitetssäkring och ställtider
Grundläggande automationskunskap – genomgång av komponenter för automation/robotisering, överordnade styrsystem, PLC-system samt
sensorsystem
Robotik – definitioner, möjligheter och begränsningar, lagar och regelverk
Robotikinteraktion – med övningar i programmering och handhavande
Investeringskalkylering - ramvillkor kring en beräkning inklusive infrastrukturkostnader och arbetsinsatser
Målet med utbildningen är att tillverkande företag har grundläggande kunskaper om villkoren, kraven, möjligheterna och begränsningarna kopplade
till en investering i robotisering och/eller automation. Underlag för utbildningen finns här: automationregion.com/verktyg/bestallarkompetens/
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OM ROBOTLYFTET

Tillväxtverket och Smart industri
Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Genom kunskap,
nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och
attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Robotlyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
Det övergripande syftet med Smart Industri är att bidra till förnyelse, stärkt omställningsförmåga
och därmed ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära
tjänsteföretag.
Tillsammans med regionerna och andra aktörer ligger fokus på tre stora
utmaningar för svensk industri:
- att ta vara på digitaliseringens möjligheter
- att öka tillgången till rätt kompetens
- a främja en hållbar produk on
Robotlyftet stödjer alla tre fokusområdena
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/smart-industri.html

Huvudbudskap för Robotlyftet
Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor och riktar sig direkt till små och medelstora tillverkande företag. Det
är en del av våra uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Det består av finansiering,
utbildning, coachning och andra aktiviteter för att bygga kunskap och nätverk så att fler företag blir redo för att
investera i automationsteknik och robotar.
Med stöd av Robotlyftet kan företagen på ett effektivt sätt satsa på rätt automatiserings-/robotlösning.
Den förutsättningsstudie som IUC och deras partners (RISE, Robotdalen, Automation Region och SWIRA) gör
innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning
ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att
investera i en robotiserings-/automatiseringslösning.
Det finns drygt 4 500 små och medelstora industriföretag i hela Sverige som skulle kunna söka dessa checkar.
Vi räknar med att nå cirka 500 företag direkt med insatser som passar deras automatiseringsbehov. Utöver det
görs också utbildnings- och rådgivningsinsatser som når ytterligare tusentals företag.

Robotlyftet gör företagen redo för automation
Digitalisering, automatisering och robotisering innebär stora möjligheter för svenska industriföretag.
Nu inleds det första steget i Robotlyftet när Industriella utvecklingscentra i Sverige, IUC, får uppdraget
att ge små och medelstora industriföretag coachning och rådgivning inför nästa steg; ansökan om
automationscheckar.
Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor fram till och med år 2021. Det består av finansiering,
utbildning, coachning och andra aktiviteter för att bygga kunskap och nätverk så att fler företag blir
redo för att investera i automationsteknik och robotar.
Automationscheckarna riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin
tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför ansökan om Automationscheck krävs en
kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med
företagen.
- Med Robotlyftet kan företag på ett effektivt sätt satsa på automatisering. Vi räknar med att nå 500
företag direkt med insatser som passar deras behov. Utöver det görs också utbildnings- och
rådgivningsinsatser som når ytterligare flera hundra företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör
Gunilla Nordlöf.

Nyttan med Robotlyftet
Stärker företagens produktionsförmåga och konkurrenskraft
Möjliggör för företag att våga göra investeringar i automationsteknik
och robotar
Ökar beställarkompetens i företagen för investeringar i moderna
automations- och robotlösningar
Visar på vikten av långsiktighet i produktionsinvesteringar
Ökar förståelsen och dialogen mellan aktörer som antingen erbjuder
eller har behov av automations- och robotlösningar

