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Workshop om behov av FoU 
Med fokus på utmaningar och behov att digitalisera produktion och 
produktionsutveckling anordnade klustret Digitaliserad Produktion en 
workshop i mars i år.  Datorverktyg för virtuell produktion och arbetssätt för 
utveckling hade särskild prioritet under tillfället.  

Workshoppen, som 
hade knappt 50 
deltagare från 19 olika 
organisationer inom 
företag, akademi och 
institut, berörde flera 
olika områden inom 
digitaliserad produktion. 
Trender och arbetssätt 
och fortsatt arbete med 
forskning och utveckling 
var några av de viktiga 
områden som 
diskuterades.  

Under tillfället deltog flera industriföretag som delade med sig av deras perspektiv på 
vilka forskningsbehov som finns. 

Inom området trender och arbetssätt lyfte Grethe Hallberg, Scania CV, bland annat 
att digital transformering är absolut nödvändig men digitalisering måste alltid baseras 
på behov och krav och dess värde måste säkerställas. En annan viktig punkt var att 
arbetssätt, processer och produkter är alltmer komplexa att hantera. Därför finns ett 
ökat kompetensbehov att kunna göra rätt – både för större OEM och för 
underleverantörer  

– Vi berörde även att det krävs ett gränsöverskridande samarbete mellan företag, 
akademi, institut och andra organisationer för att klara forsknings- utvecklings- och 
utbildningsbehov. Att megatrenderna ger stor påverkan för fordonsindustrins 
kompetensbehov och produktion avseende underhåll, planeringseffektivitet, AI och 
affärsmodeller, var ett annat viktigt område berättar Peter Bryntesson, 
Fordonskomponentgruppen. 

Inom forskning och utveckling finns det många viktiga frågor att lyfta framöver. Till 
exempel är det en viktig utmaning att utveckla arbetssätt som minskar ledtider och 
kostnader. Model Based Enterprise (MBE), digitala tvillingar och ”Digital threads” 
öppnar nya dörrar i transformationen av produktion – ett paradigmskifte med stora 
förväntningar.  

 
Klustrets fyra forskningsområden är de virtuella verktygen, 
arbetssätten som använder dessa verktyg, systemdesignen och 
produktionsdata. 



– Vi ser även att det blir viktigt att åstadkomma effektiva informationsflöden mellan 
olika virtuella verktyg och olika parter i utvecklingsprocesserna, säger Johan 
Vallhagen, AB Volvo. Standardisering är viktig för att lyckas med detta, fortsätter han. 

Enligt Oskar Lindblad, Volvo Cars, är ett problem idag att IT-lösningar är alltför 
isolerade, svåra att tillämpa och främst används av specialister. Fokus måste flyttas 
till IT-lösningar som integrerar fler funktioner i produktion, är drivna av efterfrågan, 
lätta att tillämpa och som kan användas naturligt av alla i vardagen.    

RISE gav på workshoppen en introduktion till framtida trender kring digital 
transformation genom Per Gullander och Magnus Widfeldt, klusterkoordinatorer för 
Digitaliserad Produktion. En ny möjlighet att delta i klustrets aktiviteter ges under 
klusterkonferensen 5-6 maj. Då kommer klustrets fortsatta arbetssätt presenteras, 
med fortsatt dialog kring utmaningar för området. Nya projektresultat redovisas och 
ett par strategiska initiativ presenteras för forskningssamverkan mellan industri, 
institut och akademi. 

Program och anmälan klusterkonferensen  

 

https://comm.ri.se/b/v?event=1020&ucrc=05A3393831
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