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Utifrån de övergripande utmaningarna har också centrala 

utvecklingsområden lyfts som möjliggör omställning. 

Dessa möjliggörare är:

• Produktionsutveckling

• Cirkulär omställning

• Digital transformation 

• Kompetensomställning och utbildning

För det forsatta arbetet har Teknik företagen skapat 

Forum för hållbar produktion som ger RISE i uppdrag att 

årligen revidera framtidsplanen. Medverkande i arbetet 

är Teknikföretagen, Svenska produktionsakademien, 

Produktion 2030 och Nationell nod för hållbar 

produktion, SuPr. Arbetet leds av en av Teknikföretagen 

utsedd företagsrepresentant och finansieras av 

Vinnova. Teknikföretagens produktionsreferensgrupp är 

referensgrupp även för framtidsplanens innehåll.

Framtidsplanen kommer 
att hållas aktuell genom 
årliga revideringar.Arbetet inom Framtidsplan hållbar produktion 

syftar till att skapa en samsyn kring prioriterade 
utmanings- och satsningsområden inom hållbar 
produktion samt att verka för att sammanbinda 
och förstärka regionala och nationella initiativ 
inom produktionsområdet. 

RISE leder arbetet i samverkan med Teknikföretagen, 

Svenska produktionsakademien, Produktion 2030 

och Nationell nod för hållbar produktion, SuPr. 

Arbetet initierades genom en referensgrupp med 

representanter från industri, institut, akademi och 

arbetsmarknadens parter.

Industrins utmaningar har stått i fokus och följande 

övergripande utmaningar har lyfts som centrala för 

omställningen mot hållbar produktion:

• Klimat och miljö i kombination  
med konkurrenskraft

• Resiliens

• Kompetensförsörjning

Sammanfattning

Svensk industri ska ses som ett föregångsland 
inom hållbar produktion, som år 2040 genererar 

noll nettoutsläpp av växthusgaser.

20402040
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Inledning

Sverige är ett attraktivt land för företag att lägga 

sin produktion i. Antalet företag som väljer att 

producera här har ökat på senare år. Skäl som kan 

nämnas är bland annat välutbildad arbetskraft, 

vårt forskning- och innovationssystem, närheten 

till underleverantörer, lång tradition av samverkan 

mellan akademi och industri, hög kvalitet och 

flexibilitet i produktionen och fossilfri el. En aspekt 

som verkligen ökar i betydelse är förmågan att 

arbeta med hållbarhet som drivkraft i affärs- och 

produktutvecklingen. 

En följd av EU:s tillväxtstrategi ”Den gröna given” 

är att den industristrategi som EU-kommissionen 

antog i maj 2021 tar sin utgångspunkt i den 

så kallade ”Twin Transition”, det vill säga grön 

och digital omställning. EU, inklusive Sverige, 

ställer om till klimatneutralitet vilket leder till att 

produktionssystem och värdekedjor behöver 

ställas om. Klimatfrågan är en viktig drivkraft för 

innovation och Sveriges framgång inom området 

kommer att vara avgörande för vår framtida 

konkurrenskraft. 

Konkurrensen från andra länder är dock hård och 

vi måste agera agilt, vara aktiva i utvecklandet 

av nya teknologier och cirkulära affärsmodeller 

samt öka samverkan på europeisk nivå. För att få 

moment i omställningen krävs en samsyn bland 

aktörerna i forsknings- och innovationssystemet 

där de övergripande utmaningarna och möjlig-

görarna identifieras – en Framtidsplan för hållbar 

produktion behövs.

Som ett starkt innovationsland, har Sverige goda möjligheter att lyckas väl med 
omställningen till hållbar produktion. Men det krävs forum för gemensamma 
prioriteringar och en ökad samverkan där redan befintliga initiativ stärks 
och nya initieras. På så sätt kan vi nå visionen att svensk industri ses som ett 
föregångsland inom hållbar produktion som år 2040 genererar noll nettoutsläpp 
av växthusgaser med bibehållen eller ökad produktionsvolym.
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Utvecklingen av en ledande, hållbar 

produktion i Sverige genererar hög 

konkurrenskraft i kombination med ett 

effektivt nyttjande av resurser. Det ger 

goda förutsättningar att behålla eller öka 

vår produktionsvolym och öka tillväxten, 

även för små företag. Flera företag och 

branscher arbetar redan aktivt med 

omställningen och det finns väl utarbetade 

planer och agendor som utgår från 

respektive industrisektors nuläge och 

analyserade utvecklingsbehov. Dessa 

fungerar som viktiga kompasser. Planer 

och agendor som verkar för omställningen 

finns även framtaget från universitet och 

högskolor, institut och FoU-finansiärer. 

Flera utmaningar och målformuleringar är 

gemensamma. 

Framtidsplan Hållbar produktion har initie-

rats av och arbetet inleddes hösten 2020 

i samverkan med Teknik företagen och en 

referensgrupp med representanter för indu-

stri, akademi och arbetsmarknadens parter.  

I detta arbete – Framtidsplan Hållbar pro-

duktion – har ett helhetsperspektiv tagits 

där de övergripande utmaningarna är klimat 

och miljöfrågan, tillgången på relevant kom-

petens samt förmågan att motstå oförut-

sedda omvärldsförändringar och störningar i 

försörjningskedjor, det vill säga vår resiliens.

Fyra viktiga områden pekas ut som möjlig-

görare, alla centrala för svensk produktion 

och dess framtida konkurrenskraft: 

Produktions utveckling, Digital 

transformation, Cirkulär omställning samt 

Kompetensutveckling och utbildning. 

Framtidsplanen pekar ut vägen för 

gemen samma prioriteringar som guidar 

beslutsfattare i näringsliv och samhälle till 

nödvändiga strategiska satsningar samt 

borgar för mobilisering och realisering. 

Våren 2021 har arbetet förädlats vidare 

genom involvering av ytterligare nationella 

aktörer inom produktionsområdet. 

Workshops har genomförts med 

Teknikföretagens produktions-

referensgrupp, Produktionsakademien 

och Produktionsklustren. Diskussioner 

med Vinnova kring Framtidsplanens 

användbarhet har skett i relation till deras 

prioriterade område Hållbar industri. 

Framtidsplanen kommer att uppdateras 

årligen inom ramen för Teknikföretagens 

Forum för Hållbar produktion. RISE leder 

detta arbete med finansiellt stöd från 

Vinnova. I grupperingen som ansvarar för 

Framtids planens uppdatering och relevans 

ingår även representanter från Produktion 

2030, Svenska produktions akademien samt 

Nationell nod för hållbar produktion, SuPr. 

Övergripande mål med Forum för hållbar 

produktion är att stärka produktions-

kapaciteten i Sverige för att företag i ökad 

grad ska välja att etablera, expandera 

och utveckla produktion i Sverige. En 

del i detta är att forumet ska verka 

för att sammanbinda och förstärka 

regionala och nationella initiativ inom 

produktionsområdet – vilket är Framtids-

planens övergripande syfte. 

Fyra viktiga områden 
pekas ut som möjliggörare: 

 · Produktionsutveckling

 · Digital transformation 

 · Cirkulär omställning 

 · Kompetensomställning  

och utbildning
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Vi har flera aktuella händelser som har utsatt våra produktions-

system för svåra prövningar, exempelvis Covid19-pandemin, 

halvledarbrist, komponentbrist på grund av störningar i logistik-

kedjor. För att svensk industri ska vara hållbar krävs att vi bygger 

upp en förmåga att adressera utmaningar kopplade till oförutsedda 

händelser och störningar i försörjningskedjor.

De utmaningar som vi står inför kräver långtgående omställningar 

på flera nivåer. För att klara omställningen och för att implementera 

nya lösningar i produktionssystemen krävs ständigt lärande i en allt 

snabbare förändringstakt och tillgång på kompetent arbetskraft. 

Det behövs en kraft samling inom utbildning på alla nivåer – inte 

minst inom teknikområdet, men också inom det livslånga lärandet 

där befintlig personal kan komma att behöva nya domänkunskaper 

och där nya yrkesroller blir alltmer kvalificerade.  

Inom området Hållbar produktion är klimat och miljöfrågan 
i dagsläget den största utmaningen. Att kombinera 
konkurrenskraft och tillväxt med minskat resursuttag 
kräver omställning på flera nivåer. Samtidigt finns det 
tydligare förväntningar från konsumenter och investerare 
på hållbart företagande och större företag ställer också 
ökade hållbarhetskrav på sina underleverantörer, vilket 
sammantaget gör att även hållbarhet är på väg att bli ett 
konkurrensmedel i sig. 

Övergripande 
utmaningar

Framtidsplanen pekar ut tre 
övergripande utmaningar:

 · Klimat och miljö i kombination  

med konkurrenskraft

 · Kompetensförsörjning

 · Resiliens
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UTMANING

Klimat och miljö
i kombination med 
konkurrenskraft



Accelererande klimatförändringar är ett hot mot 

världens fortsatta existens och en ny tillväxtstrategi 

för omställning till en modern, resurseffektiv och 

konkurrenskraftig ekonomi är nödvändig. FN:s 

klimatpanel IPCC visar i sin rapport från september 

2021 att hur vi hanterar klimatutsläppen de närmaste 

åren är avgörande för graden av klimatförändringar. 

En samhällsomvälvande systemomställning behövs. 

Producerande industri har betydande påverkan på 

EU:s växthusgasutsläpp enligt Eurostat (2017).  

EU-kommissionen har presenterat ”den europeiska 

gröna given” vilket för hållbar ekonomi bygger på att: 

 · Det inte finns några nettoutsläpp av  

växthusgaser år 2050 

 · Ekonomisk tillväxt har frikopplats från  

resursförbrukning 

 · Inga människor eller platser lämnas utanför 

 

Målen i den gröna given innefattar bland annat att  

göra en klimatomställning av energikrävande industrier 

och att göra Europa världsledande inom cirkulär 

ekonomi.  De företag och regioner som inte lyckas med 

omställningen mot klimatneutralitet tillräckligt snabbt, 

kommer att förlora i konkurrenskraft.
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UTMANING

Kompetensförsörjning  
och utbildning



Organisatorisk 
förändringsförmåga

Framtidens industri står inför en rad utmaningar 

och paradigmskiften i arbete, organisering och 

arbetsmiljö i takt med de stora omställningar 

som sker. Central är förmågan till innovation 

och transformation med organisatorisk förmåga 

(resiliens) att kunna tillämpa och tillgodogöra sig 

affärsmöjligheter och anpassa organisation och 

arbetssätt i en allt snabbare utvecklingstakt.

Tillgång på arbetskraft  
och kompetens

Tillgången på arbetskraft och kompetens 

påverkas av olika faktorer där den demografiska 

utvecklingen är en kritisk del. Andelen i arbetsför 

ålder minskar i relation till andelen yngre än 20 år 

och äldre än 65 år de kommande tio åren. I Sverige 

är nästan var fjärde person i arbetsför ålder född 

utomlands. Detta innebär att det behövs effektiva 

omställningsmekanismer på arbetsmarknaden för 

att personer ska kunna lära sig språk och begrepp 

som används inom olika yrkesområden, samt 

utvecklas och växla i kompetens under hela sitt 

yrkesverksamma liv. 

En utmaning är att tekniska och industriella 

utbildningar inte har tillräcklig attraktivitet och att 

industriella yrken inte är tillräckligt attraktiva,  

i synnerhet hos kvinnor. Kompetensomställning 

krävs även av dagens arbetskraft för att matcha de 

förändrade kompetensbehov som teknikutveckling 

och digitalisering kan komma att medföra. Fler 

behöver kunna och vilja arbeta längre än till 65 

års ålder, byta inriktning under hela arbetslivet 

och alternera mellan arbete och studier/

kompetensutveckling, oavsett ålder.
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UTMANING

Resiliens



För att uppnå ett säkert, robust, resilient och hållbart försörjnings- 
system krävs bred nationell och internationell samverkan.  

Oförutsedda händelser och krissituationer 

kan påverka produktion både direkt och 

indirekt och Sveriges förmåga till flexibel 

produktion och omställningsförmåga spelar 

en avgörande roll för hållbar produktion. 

Utmaningen för produktionssystemet är att 

vara så störningsokänsligt eller flexibelt att 

de störningar som ändå drabbar systemet 

kan hanteras. Oförut sedda händelser kan 

påverka såväl personal försörjning som rå-

material och material försörjningsvägar. 

Naturhändelser och naturkatastrofer kan 

akut påverka lokala behov och specifik

materialförsörjning. Produktionssystem 

måste kunna ställa om vid sådana behov 

utan att ge ytterligare klimat och natur-

påverkan. Att ha tillgång till resurser är 

en strategisk säkerhetsfråga för EU i dess 

ambition att förverkliga den gröna given 

och den digitala omställningen. 

I den nya industristrategin för EU föreslås 

en förstärkning av EU:s öppna strategiska 

oberoende, och det varnas för att EU:s 

omställning till klimatneutralitet kan leda 

till att dagens beroende av fossila bränslen 

ersätts av ett beroende av kritiska råvaror 

som till stor del hämtas från länder  

utanför EU i en allt hårdare konkurrens.  

För många råvaror av avgörande betydelse 

är försörjningen mycket koncentrerad,  

vilket illustreras i bilden.

Många svenska företag har ett starkt 

beroende av inte bara råvaror utan även 

av kritiska komponenter som tillverkas i 

begränsade delar av världen, i flera fall i Asien. 

Pandemier eller internationella konflikter 

som begränsar möjligheten för svenska 

företag att agera globalt är reella risker som 

behöver hanteras. Exportindustrin står 

för en betydande del av Sveriges BNP och 

en minskande importmarknad och sämre 

möjligheter att verka på en global marknad 

samt sämre tillgång på kritiska råmaterial kan 

slå hårt mot industrin och dess investeringar. 

De största leverantörsländerna av  
råvaror av avgörande betydelse till EU.  
Källa: Europeiska kommissionens rapport 

om 2020 års bedömning om råvaror av 
avgörande betydelse. 
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För att möta de övergripande utmaningarna Klimat och miljö i 
kombination med konkurrenskraft, Kompetensförsörjning och 
Resiliens, har fyra möjliggörare identifierats. Det är utmaningar på 
olika systemnivåer vilka var för sig utgör större utvecklingsområden 
men som i kombination möjliggör förändring och omställning 
kopplat till de utpekade utmaningarna.

Möjliggörare

För långsiktigt hållbar avancerad produktion 

behövs resilienta cirkulära värdekedjor 

med effektivt resursutnyttjande där 

produktionen utvecklas så att producerade 

produkter har hög beständighet och  

låg miljöbelastning i sin applikation och  

vid sitt återförande till värdekedjan.  

I sammanhanget är exempelvis nya material, 

cirkulära system och affärsmodeller, digitala 

teknologier, automation och uppkopplade 

system avgörande. Ett system för effektiv 

kompetensomställning, utbildning och 

livslångt lärande är en nödvändighet för 

att klara den digitala transformationen 

och den gröna omställningen. 

Inom teknik- och tillverkningsindustrin 

är behovet av vidareutbildning för 

yrkesarbetande operatörer och ingenjörer 

stort, inte minst till följd av ökad automation, 

uppkoppling av produktion, cirkularitet  

och elektrifiering. Detta gör tydligt att de 

fyra möjliggörarna är ömsesidigt beroende 

av varandra och var för sig utgör stora 

utvecklingsområden med egna utmaningar. De fyra möjliggörarna är:

 · Produktionsutveckling

 · Digital transformation

 · Cirkulär omställning

 · Kompetensomställning  

och utbildning
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MÖJLIGGÖRARE

Produktions-
utveckling



Resurseffektiv produktion
  

Klimatneutral tillverkning kräver fossilfri energi samt 

biobaserade och återvunna material som idag är brist-

varor. Mängden energi, material, vatten och kemikalier 

som nyttjas för produktframtagning behöver minska, 

men även all negativ hälsopåverkan på anställda. 

God arbetsmiljö inkluderar god organisation såväl 

som minskad påverkan på mental och fysisk hälsa.

Industrin bör utveckla sina anställda till att kunna 

hantera de nya utmaningar som industri och samhälle 

står inför, och långsiktigt skapa grunden till en industri 

med både ekologisk och socioekonomisk hållbarhet.

För detta krävs ett helhetsperspektiv på produk-

tionsutveckling och -ledning, vilket även innefattar 

logistik och inköp. 

Produktdesign, konstruktion och tillverkningsmetoder 

behövs som förenklar för produktens olika livscykler 

och möjliggör återföring av nyttjade resurser.   

Robusta produktionsmetoder behövs som sparar  

vikt och material i produkterna; innovativa processer 

som i ännu högre grad kan modelleras offline av 

operatörerna och automatiseras för jämn kvalitet 

och minskad skrotmängd. 

Detta kräver process- och kvalitetsövervakning  

med kostnadseffektiva givare och system.  

En ytterligare utmaning är energianvändning  

för intern och extern logistik, och tillgång till  

förpackningar med hållbara material. 

Idag är beräkning av miljöbelastning en komplex 

utmaning, och vi behöver utveckla branschöver-

skridande standarder för hållbarhetsanalyser 

och skapa indata för fler parametrar i analysen, 

såsom hälsa, vattenanvändning, sociala aspekter 

och kompetens. 
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Produktionssystem utvecklas så att producerade produkter har lågt 
spill, hög beständighet och låg miljöbelastning i sin applikation och vid 
sitt återförande till värdekedjan. För ett effektivt resursutnyttjande 
är exempelvis nya material, cirkularitet och digitalisering avgörande. 
Själva produktionsprocesserna och produktionssystemen ska 
utvecklas så att de har så låg klimatpåverkan som möjligt, och 
samtidigt skapar attraktiva arbetsplatser.



Resurseffektivt  
nyttjande av industri- 
anläggningar och 
forskningsinfrastruktur  

Smart underhåll av industriell 

infrastruktur sparar stora resurser, 

men kräver både nya inköpsrutiner och 

kommunikation med hög datasäkerhet 

mellan maskinutvecklare och användare. 

Uppgradering är en förutsättning för 

att optimera nyttjandet av existerande 

maskinparker. För att kunna använda 

produktionsanläggningar en längre tid 

utan att minska produktiviteten krävs 

bland annat kompatibilitet med olika 

generationer av mjukvara och hårdvara. 

Accelererad implementering  
av processinnovationer

Flera exempel finns på svenska produktionsrelaterade 

innovationer som skapat klimatnytta, tillväxt och export. 

Det är viktigt att denna teknologiska utveckling fortsätter, 

samtidigt som vi öppnar upp vårt innovationsklimat för 

nya processer som svenska och internationella startups 

utvecklat.  Här är en viktig del även harmonisering av 

standardisering och lagkrav så att innovationer kan 

implementeras snabbare.

Autonoma fabriker och automatiserade produktions-

linjer kräver utveckling av digitala tvillingar för flera 

nivåer av produktionssystemet. Sömlös kommunikation 

mellan digitala tvillingar och verkliga processer skapar 

möjlighet att modellera och optimera produktionen, 

och genererar data för adaptiv justering av process-

parametrarna beroende på utfall.  
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Återtillverkning  

Genom integrerad produkt- och produktionsutveckling 

kan produkternas livslängd optimeras, och återtillverk-

ning och uppgradering underlättas.  Här krävs ökad sam-

verkan mellan produktdesign och tillverkning, inklusive 

produktionens infrastruktur och logistik för service, upp-

gradering, demontering, återtillverkning och återanvänd-

ning. En annan delutmaning är att utveckla kostnads-

effektiva givare och märkningsmetoder och system för 

spårbarhet av användning och miljöpåverkan. 

Flexibla, adaptiva och rekon- 
figurerbara produktionslinjer 

Produktionsutveckling behövs för att möjliggöra 

flexibilitet i form av material, produktionsvolym, lokalitet 

och geometri. Ett exempel är processer för användning 

av biomaterial och återvunna material med varierande

egenskaper. Hög flexibilitet i produktionen kan också 

vara ett sätt att hantera nya förutsättningar som uppstår 

vid plötsliga förändringar.

Designerperspektivet genomsyrar leverantörskedjan  

mer och mer. Exempelvis kräver individualiserade 

produkter flexibla lösningar i flera dimensioner.
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MÖJLIGGÖRARE

Digital
transformation



Digitalisering  
för spårbarhet 

För spårbarhet i värdekedjan är korrekt utbyte av data 

en förutsättning. Detta ställer krav på fungerande 

kommunikation i värdenätverket och standardiserade 

gränssnitt och dataformat som både medger den 

transparens som krävs men också skyddar data från 

att komma i orätta händer. Digitalisering är en effektiv 

möjliggörare för cirkularitet där data följer flöden av 

material och produkter i den cirkulära värdekedjan. 

Spårbarhet i hela värdekedjan är också en förutsättning 

för att säkerställa alla aspekter av hållbar produktion 

exempelvis att alla steg i förädlingskedjan utförs med 

tillfredställande arbetsvillkor och arbetsmiljö.  

Integritet och säkerhet 

Med ökad digitalisering och ökat datautbyte i trådbundna 

och trådlösa nät internt i företag och mellan aktörer i

värdekedjan, ökar också exponeringen och därmed risken 

att känsliga data hamnar i orätta händer. Omvänt kan också 

felaktig data introduceras. Essentiell data kan förstöras 

eller krypteras i utpressningssyfte. I flera processer kan 

också operatörsberoende data samlas in, vilket kan leda till 

etiska frågeställningar kopplade till personlig integritet. 

Digitalisering i  
relation till traditionellt 
yrkeskunnande
 

Mognadsgraden och användningen av 

för AI- och BI-verktyg ökar. Allteftersom 

tilliten till dessa system ökar minskar 

behovet av traditionellt yrkeskunnande. 

Med detta följer en risk att tillgången 

på domänkunskap successivt 

minskar och vår förmåga att kritiskt 

ifrågasätta kvaliteten på insamlade 

processdata därmed också minskar.

Data som beslutsstöd  

Modern sensorteknik i kombination med digitalisering 

är verktyg för datainsamling, datalagring och dataanalys. 

Detta möjliggör i ökad kännedom om processer genom 

analys av strukturerade och ostrukturerade data.  

Det är också ett viktigt verktyg för att nå spårbarhet i 

processer och grunden för avancerad processtyrning och 

Artificial Intelligence (AI). Det är också en förutsättning 

för effektivt förebyggande underhåll, både för enskilda 

maskiner och för hela system genom exempelvis digitala 

tvillingar. För att modeller som bygger på insamlade data 

ska kunna användas som beslutsstöd, exempelvis med 

Business Intelligence-verktyg (BI-verktyg), är det centralt 

att insamlad data är kvalitetssäkrad.  

#4 MÖJLIGGÖRARE: DIGITAL TRANSFORMATION

Sverige ska vara en föregångare inom hållbar 
användning av digitalisering i produktion. Digitalisering 
är ett viktigt redskap för hållbarhet, bland annat 
genom spårbarhet och interaktionstjänster för 
delningsekonomi. Digitalisering möjliggör också 
ökad grad av automation och processtyrning vilket 
i sin tur möjliggör robustare processer, ett ökat 
resursutnyttjande och ökad produktivitet.



MÖJLIGGÖRARE

Cirkulär
omställning



I sammanhanget hållbar produktion ligger fokus naturligt 

på produktion (nivå 2 och 3) och därefter på produktnivå, 

även om vi måste förhålla oss till vad som sker på socio-

ekonomisk nivå och i samhället i stort.  

För att nå cirkularitet behöver man identifiera alla aktörer 

i respektive värdekedja, och arbeta med produktions-

utveckling i respektive aktörsgrupp. Genom att dra nytta 

av digitaliseringens möjligheter, avancerade tillverknings-

processer och nya affärsmodeller, möts kravet på ökad 

resurseffektivitet genom cirkulär omställning. Parallellt 

med övergången från linjära till cirkulära flöden ökas 

resurs effektiviteten ytterligare genom utveckling av 

informations system och utveckling mot ökad beständig-

het och industriell symbios där retur materialströmmar 

och överskottsenergi som inte kan nyttjas internt finner 

användning i andra verksamheter. 
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Cirkulär ekonomi kan förstås i flera olika nivåer:

 · Socioekonomisk nivå

 · Produktionsystemsnivå

 · Process och tekniknivå

 · Produktnivå



Ny affärslogik och
nya ägandeformer 

I en linjär ekonomi är det vanligast att ägandet av 

tillverkade produkter ligger i slutet av värdekedjan 

och aktörerna uppströms i värdekedjan har sin 

affär i respektive förädlingsstegs marginaler, för att 

därigenom öka intäkterna med ökad produktionsvolym. 

Om ägandet flyttas uppströms i värdekedjan och 

produkten istället erbjuds som en tjänst, så uppstår 

en ny affärslogik där det finns ett ökat incitament till 

hög produktbeständighet och att tjänsteefterfrågan 

istället ska klaras av med så få tillverkade enheter som 

möjligt. Återtillverkning och förebyggande underhåll 

blir viktiga och lönsamma. Med förskjutet ägande finns 

nya utmaningar i att bibehålla ett öppet industriellt 

ekosystem där agila aktörer kan agera opportunistiskt 

och utvecklas utan oligopolistiska/monopolistiska 

låsningar.

Förflyttning av produktionen  
från linjär till cirkulär ekonomi

År 2050 spås världens befolkning uppgå till fler än 

9 miljarder människor. För att klara försörjningen 

kommer världens produktionssystem att förädla 

enorma mängder råmaterial. För att klara detta är 

det nödvändigt att effektivisera resursanvändningen 

och utöka cirkulariteten i produktionssystemet med 

återanvändning av komponenter och utrustning, 

förlängd livslängd och effektivt underhåll av både 

produktionsinfrastrukturen och av produkterna. 

Råmaterialen kan inte enbart komma från jungfruliga 

källor utan returmaterialströmmar måste användas 

för tillverkning av nya produkter och energin 

som används i produktionen måste komma från 

förnyelsebara källor.  En väg för detta kan vara att 

sluta lokala industriekosystemloopar, vilket kan ge 

ökad verkningsgrad i värdekedjan och vara gynnsamt 

även för den kontroll och spårbarhet som krävs. 
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Design för hela livscykeln 

Beroende på applikation kan produktdesign ta hänsyn till 

olika delar av en komponents livscykel. För att möjliggöra 

ett effektivt och lönsamt cirkulärt produktionssystem så 

måste produkter optimeras utifrån ett helhetsperspektiv. 

Om vi byter material byter vi oftast leverantörskedja. 

Material och materialkombinationer och komponent-

geometrier behöver optimeras, inte bara med hänsyn 

till dess applikation, utan också för att möjliggöra 

resurssnål tillverkning och effektiv återtillverkning 

eller återvinning. Här behöver hänsyn tas till okända 

framtida återanvändningsmöjligheter. För detta krävs bra 

ingångsdata till livscykelanalyser och hög spårbarhet på 

de returmaterialströmmar som används som råvara vid 

tillverkningen.  Produktpass som innehåller information 

om bruk och innehåll samt validering av komponenters 

status i produkter är en nyckel för cirkulär ekonomi. 

Cirkulära materialflöden 

Allteftersom kraven på komponentprestanda och  

beständighet ökar, ökar också kraven på robusta 

processer vilket i sin tur ställer krav på att ingångs-

materialet i processerna är av känd kvalitet.  

När returmaterialstömmar ska användas som råmaterial 

behöver metoder för spårbarhet utvecklas tillsammans 

med metoder för validering av material. Kunskaper om 

kontaminering och anrikning av giftiga ämnen likväl 

som simulering och analys av materialflödeskostnader 

behöver utvecklas och spridas. Processer behöver 

vara flexibla och/eller omställningsbara för att kunna 

hantera en varierande tillgång på olika materialsorter. 

Samtidigt behöver de vara energieffektiva och ge högt 

materialutbyte. 

I takt med att material degraderas och inte längre är 

lämpligt i en viss process måste materialströmmarna kunna 

växlas in i andra processer. Mätmetoder och gränsvärden 

kan behöva justeras. Regelverk, standarder och lagstiftning 

kan behöva ses över för att möjliggöra detta fullt ut. 

Nya valideringsmetoder och standarder för cirkulerat 

material behöver utvecklas. När cirkularitet kombineras 

med ökad beständighet kan den fria mängden material i 

omlopp bli lågt, vilket kan leda till ökad risk att material 

med önskad kvalitet inte finns tillgängligt på marknaden. 

Återtillverkning eller komponentrenovering blir viktiga för 

att lösa materialbehovet vid produkttillverkning. 
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MÖJLIGGÖRARE

Kompetensomställning
och utbildning



Innovationsförmåga och
implementeringsförmåga 

Sedan EU-ländernas förmåga till innovatio-

ner började mätas har Sverige alltid legat i 

topp.  Sverige utmärker sig framförallt inom 

områdena relaterade till medborgarnas 

kompetens nivå (i synnerhet vår förmåga 

till livslångt lärande), attraktivt forsknings-

system och innovations vänliga klimat. 

På organisatorisk nivå har förändrings-

förmåga och kompetensutveckling i samver-

kan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

bedömts som konkurrensfördelar för  

svenska företag. 

Den tidigare uppdelningen mellan ”blue 

collar” och ”white collar” börjar att suddas 

ut och nya former för organisering inom och 

över organisationsgränser uppstår. 

Utvecklingen mot en hållbar produktion inne-

bär att inte bara produkten som produceras 

utan affärsportföljer kan komma att inkludera 

tjänster och servicelösningar. Omställningen 

kommer därmed att påverka arbetslivet på 

många olika sätt gällande förändrade former 

för organisering, arbetsinnehåll, arbetssätt 

och där nya kompetensbehov uppstår.

#4 MÖJLIGGÖRARE: KOMPETENSOMSTÄLLNING OCH UTBILDNING

Ett system för effektiv kompetensomställning, utbildning och livslångt 
lärande är en nödvändighet för att klara den digitala transformationen 
och den gröna omställningen. Inom teknik- och tillverkningsindustrin 
är behovet av vidareutbildning för yrkesarbetande operatörer och 
ingenjörer stort, inte minst till följd av ökad automation, uppkoppling av 
produktion, cirkularitet och elektrifiering.



Kompetensgap, utbildnings- och kompetens- 
utvecklingsbehov på kortare sikt 

Idag betonar EU “Twin Transition”, industriell omställning 

med fokus på både digitalisering och hållbarhet.  Svensk 

industri ligger långt framme i båda delarna, och kan ta stora 

marknadsandelar om detta behålls.  Parallellt med målet att EU 

ska bli väldens mest dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi 

finns också målet att medborgarna ska ha tillgång till utbildning 

i världsklass. Tillgång till utbildning är i sig ett mål, men är också 

ett verktyg för att nå andra övergripande mål som ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Arbetslivets 

innovations- och förnyelseförmåga avgörs till stor del av 

tillgång på kompetens och möjligheter till livslångt lärande. 

Dagens och morgondagens kompetensförsörjningssystem 

måste kontinuerligt och snabbt kunna möta nya behov på en 

föränderlig arbetsmarknad. 

Nödvändiga omställningar och förändringar i form av teknik-

utveckling och digitalisering medför att individer behöver  

ges möjlighet till lärande hela livet. 

På en organisatorisk nivå ställer det här krav på att inte 

bara vidareutveckla befintlig personals kompetens utan 

också skapa systematik och samarbete i och mellan 

branscher, utbildningsanordnare och enskilda företag 

för att kontinuerligt bredda och fördjupa kompetensen i 

både stora och små företag.  För detta behövs lärare och 

utbildningsmaterial som hanterar digitalisering, cirkulär 

ekonomi och de nya affärsmodeller som kan uppstå inom 

hållbar produktion men inte minst viktigt: samlar den 

produktionstekniska kunskap som bygger på företags 

erfarenhet samt forskningsresultat på högre TRL. 

De individuella kompetensbehoven kommer att röra 

livslångt lärande under arbetslivet inom systemperspektiv 

och tvärfunktionalitet, komplexa system, modellering 

och simulering, cirkulär ekonomi och livscykelanalys samt 

omställnings- och förändringsförmåga.
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Teknikföretagen har under hösten 2021 etablerat 

Forum för hållbar produktion, vilket är den struk-

tur inom vilken det fortsatta arbetet med Framtids-

planen kommer att ske. Forumet ger RISE i uppdrag 

att årligen revidera planen för att den ska utgöra ett 

effektivt verktyg och på en övergripande nivå peka 

ut satsningsområden som adresserar industrins 

utmaningar, i omställningen mot hållbar produktion.

Genom att identifiera och kontinuerligt revidera vilka 

utvecklingsområden som bäst möjliggör en omställ-

ning mot hållbar produktion, givet de utmaningar som 

industrin pekar ut, har vi möjlighet att accelerera om-

ställningen mot en konkurrenskraftig hållbar industri.

Därmed bidrar vi till att företag i ökad grad ska 

välja att etablera, expandera och utveckla sin 

produktion i Sverige. 

RISE leder arbetet med Framtidsplanens 

uppdateringar och gör detta i samverkan med 

Svenska produkt ionsakademien, Produktion 2030 

och Nationell nod för hållbar produktion, SuPr. 

Arbetet leds av en av Teknikföretagen utsedd 

företags representant och finansieras av Vinnova. 

Teknikföretagens produktionsreferensgrupp agerar 

referens grupp till Framtidsplanen och är också den 

gruppering som tillser att initiativet har en tydlig 

förankring i industrins behov.

Målet är att Framtidsplan hållbar produktion ska levandehållas 
och uppdateras årligen. Genom detta ska den ha en agilitet i de 
riktningar som pekas ut som skapar bästa förutsättningar för 
Sverige som produktionsland. 

En agil och levande 
framtidsplan
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