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en del av Smart industri

Stöd till automatisering i små och medelstora företag

Tillväxtverket i samarbete med:



Tillväxtverket och Smart industri

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/smart-industri.html

Tillväxtverket är en nationell myndighet under Näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk 
och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva 
regionala miljöer där företag utvecklas.

Inom ramen för Smart Industri verkar Tillväxtverket för att öka förnyelse, stärka 
omställningsförmåga och därmed öka 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

‐ att främja en hållbar produktion

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/smart-industri.html


Kort om Robotlyftet

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

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. 

Syftar till att stärka företags konkurrenskraft genom ökad 
kompetens i att använda och investera i automationslösningar.

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html
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Robotlyftet: Kunskapsmöten om automation

Vad: Kostnadsfria seminarier och workshops på temat automation

‐ Temaseminarier och industriworkshops med fokus på automation och 
robotisering anordnas i hela Sverige. Riktar sig till tillverkande företag som vill få 
inspiration till hur man kan vidareutveckla sin automation i produktionen.  På 
plats eller digitalt.

Mer information: iuc.se/robotlyftet

GENOMFÖRS AV



Robotlyftet: Automation Expo 

Vad: Mässor på temat automation och robotisering 

‐ Regionala mässor 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. 

Mer information: automationregion.se sökord: automation expo

GENOMFÖRS AV



Robotlyftet: Utbildning i beställarkompetens

Vad: Utbildning i beställarkompetens för automationslösningar

‐ En utbildning för att öka förståelsen för de olika rollerna som beställare och 
leverantör av automationslösning. Syftet är också att en beställare känner sig 
trygg i förståelsen kring det levererade systemet och vilka kompetenskrav som 
automationslösningen ställer på framtida operatörer och underhållspersonal. 

‐ Utbildningen genomförs 2020 endast digitalt

Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag

Mer information: iuc.se/robotlyftet

GENOMFÖRS AV
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Robotlyftet: Förutsättningsstudie

Vad: Kartläggning av företags behov och förmågor

‐ En produktionscoach besöker kostnadsfritt ett företag för att i samråd med 
företaget och extern automationsexpert göra en kartläggning och en analys av 
rådande produktionsprocess och affärsmodell. Resultatet ska visa vilka flöden/ 
processer i en verksamhet/produktion som lämpar sig bäst för automation. 

Vem kan söka: Små och medelstora tillverkande företag

Mer information och ansökan: iuc.se/robotlyftet eller tillvaxtverket.se

GENOMFÖRS AV



Robotlyftet: Förutsättningsstudie

Förutsättningsstudien - skapar insikt kring processen att automatisera och/eller robotisera ett företags 
produktionsprocess(er). 

En förutsättningsstudie innehåller: 

Genomgång av nuläge och målbild hos ett 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 analys av möjligheterna till automation och hur 
insatserna bör prioriteras.  

Rapporten från förutsättningsstudien ger en kartläggning av automationsbehov och rekommendationer 
till en effektiv systemlösning. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om automationscheck.

GENOMFÖRS AV
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Robotlyftet: Automationscheckar
April 2019 till 30 juni 2021

Vad: Automationscheckar om max 150 000 kronor som täcker 50-75% av ett 
projekts kostnad

‐ Automationschecken ska användas för att utveckla ett 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

Mer information och ansökan: tillvaxtverket.se sökord: robotlyftet

Kontakt: automationscheckar@tillvaxtverket.se

mailto:automationscheckar@tillvaxtverket.se


Robotlyftet: Automationscheckar
Vad kan pengarna användas till?

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. 



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: Stöttning i Automationscheckar

Vad: Rådgivning och coachning

‐ IUC erbjuder kostnadsfri stöttning inför ett företags ansökan om en 
Automationscheck. Företag kan även få coachning under sitt automationsprojekt 
och hjälp vid rapporteringen av projektet. 

Vem kan få stödet: Små och medelstora företag som söker en Automationscheck

Mer information: iuc.se/robotlyftet

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html
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https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html


Robotlyftet: Godkända utförare 

https://www.swira.se/robotlyftet

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

GENOMFÖRS AV

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html


Automationskompassen



Att ansöka om Automationscheck
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