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1. Sammanfattning 
Den brist på halvledare som industrin upplevt under 2021 har satt den annars tämligen anonyma 
halvledarindustrin i rampljuset såväl i Sverige som i Europa, USA och globalt. Hur länge denna brist 
kommer att bestå är en viktig fråga för industrin, som dock är svår att svara på.  

Enligt internationella analytiker kommer industrin att uppleva halvledarbrist fram till sommaren 2022 
och eventuellt in på nästa höst eller eventuellt längre, varefter det föreligger en risk för 
överproduktion då lager förmodligen byggts upp bland avnämare.   

Erfarenheterna från tidigare halvledarbrister är att de så småningom övergår i överskott. Men den 
nuvarande bristen kan sannolikt kräva längre tid för detta än tidigare brister. Främsta skälet är att de 
halvledarfabriker som för närvarande är under uppbyggnad för att råda bot på bristen lider av 
samma överhettade försörjningskedjor som övrig industri, med förseningar av allt från vitala 
utrustningar till förbrukningsmateriel, och att det därför troligen kommer att ta längre tid än planerat 
att få dem i drift. Detta kan i värsta fall innebära att det rentav kan ta ett eller flera år längre tid än 
analytikerna förutspått innan försörjningsläget är normalt. 

Sverige är en del av det globala halvledarekosystemet – ett komplext ekosystem som kännetecknas 
av hög grad av arbetsfördelning, hög kapitalintensitet, hög kunskapsintensitet, långa 
produktionstider, stark internationalisering och starka inlåsningseffekter. Sverige interagerar med 
detta globala ekosystem på två sätt - som leverantör av produkter och tjänster i ett antal nischer där 
vi uppvisar global spetskompetens samt som avnämare av halvledarprodukter för industriella 
behov. Båda dessa sidor behöver stärkas för att 

 a) våra SMF och stora företag ska kunna få tillgång till de halvledare och system byggda på 
halvledare som krävs för den produktion av produkter och tjänster som bidrar till Sveriges välstånd,  

b) svenska industriföretag ska kunna säkra tillgång till den kompetens och de tjänster som krävs då 
industrins produkter innehåller allt större mängd halvledare, och 

 c) för att maximera möjligheterna för svenska halvledar- och elektronikinnovationer att hävda sig på 
världsmarknaden, och på så sätt bidra till landets välstånd. 

Det övergripande målet för Sverige bör vara att använda vår nationella styrka inom innovation som 
hävstång, och fokusera de starka specialiserade kompetenserna som finns här i landet, jämte 
långsiktiga investeringar i forskning inom halvledarteknik, systemdesign och halvledarmaterial, i syfte 
att med samlad kraft nå följande strategiska mål: 

1) Etablera Sverige som ett halvledarinnovationsland genom att stärka vårt innovationssystem 
för halvledare och halvledarmaterial. 

2) Få utväxling på de svenska investeringarna i forsknings- och innovationsinfrastruktur för 
design och produktion av halvledare. 

3) Säkra och vidmakthåll en roll för Sverige i halvledarindustrin, inte minst genom svensk 
representation i de organ och församlingar som beslutar om framtida europeiska 
investeringar. 

 
För att nå dessa mål krävs stark samverkan mellan industri, akademi, institut och offentlig sektor, och 
långsiktiga såväl publika som privata investeringar i utbildning, forskningsinfrastruktur, test- och 
demonstrationsanläggningar och i startup- och scaleup-bolag. RISE åsikt är att Sverige därtill bör ta 
aktiv del i EU-initiativ som den europeiska halvledaralliansen (Alliance on Processor and 
Semiconductor Technologies) och European Chips Act.  

Påpekas bör att dessa mål är långsiktiga och kräver kontinuerligt arbete och finansiering under 
många år framöver. De löser inte industrins kortsiktiga behov av halvledare, och det kommer att ta 
tid att säkra industrins behov av halvledarkompetens. Med en väl genomförd strategi skulle dock 
dessa behov i högre grad kunna tillgodoses samtidigt som vårt lands bidrag till det globala 
halvledarekosystemet skulle växa kraftigt, till fromma för vårt gemensamma välstånd.  
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2. Inledning, bakgrund, syfte och mål 
Denna rapport gör en analys av halvledarindustrin ur svensk synvinkel. Rapporten ska tjäna som 
underlag för en strategi utifrån de förutsättningar Sverige och svensk industri har. Rapporten har 
initierats av Teknikföretagen som har observerat halvledarbristen och de olika initiativ för 
teknologisk suveränitet och strategisk autonomi som EU med flera har tagit. 
 
Under hela 2021 har det varit brist på halvledare i världen. Bristen har påverkat svensk 
tillverkningsindustri som i vissa stycken tvingats till produktionsstopp, och bristen har också påverkat 
t.ex. utbyggnaden av 5G-näten i Sverige. Mycket tyder på att bristen kommer att hålla i sig under 
större delen av 2022, och troligen ännu längre. Erfarenheter från tidigare bristsituationer är att de 
ofta följs av en överproduktion som i sin tur får helt andra effekter. 
 
EU har reagerat på bristsituationen genom att bland annat starta en industriallians för halvledare. 
Industriallianser startas inom områden där det kan finnas behov att särskilda satsningar i Europa. 
Sverige har hittills valt att stå utanför denna allians, där 22 av 27 medlemsstater har deklarerat sitt 
stöd. Vidare har EU:s ordförande deklarerat att Europa ska bli alltmer självförsörjande på halvledare 
och att Europa ska bli världsledande på design såväl som tillverkning av halvledare. Det uttalade 
målet är att Europa ska stå för 20 % av världens halvledarproduktion, drygt dubbelt så stor andel som 
idag. Om detta ska bli verklighet måste den deklarationen följas av massiva initiativ och 
investeringar, då en enda halvledarfabrik i världsklass kan kosta hundratals miljarder kronor att 
bygga.  
 
Ekosystemet för halvledare är komplext och integrerat över världen, Europa och Sverige. Svensk 
kompetens och svenska företag finns representerat i en lång rad nischer i detta ekosystem, i flera fall 
med starka positioner att vidmakthålla och vidareutveckla. Det finns därtill långa traditioner och 
djupt kunnande i svensk akademi och industri.  
 
RISE intryck är att det råder en tämligen stark konsensus bland industri, akademi och 
forskningsinstitut att Sverige bör gå med i EU:s halvledarallians. Likaså att svenska företag bör 
ansluta sig till alliansen. Motiveringen är att vi inte har råd att stå utanför då påverkansmöjligheterna 
är väsentligt större inifrån än utanför. Det finns dock en viss kritik inom näringslivet till IPCEI-
instrumentet (Important Projects of Common European Interest), som kan användas inom 
industriallianserna, då det kan medföra risk för snedvridning av konkurrensen. Bilden är att företag 
som får tilldelning genom IPCEI kan få en konkurrensfördel. Likväl anses medlemskap medföra mer 
fördelar än nackdelar. 
 
Hur Sveriges regering ställer sig till EU:s halvledarallians är ännu inte utmejslat i detalj. 
Regeringskansliet har fått information från EU-kommissionen att det första mötet inom 
industrialliansen kommer att ske i början av 2022. Regeringen anser att det kan finnas fördelar med 
arbetssättet med industriallianser och kommer att analysera utvecklingen samt i vilken mån Sverige 
ska engagera sig. Sveriges icke-undertecknade av deklaration från december 2020 betyder dock inte 
att Sverige tar avstånd från industrialliansen som ska komma igång med sin verksamhet under våren. 

 
EU presenterade en ny industristrategi i mars 2020. Pandemin, som tog fart vid samma tidpunkt, har 
påverkat förutsättningar för genomförande och för försörjningen av material och produkter. EU 
kommissionen kompletterade därför industristrategiförslaget i maj 2021 med ”Building a stronger 
single market for Europe´s recovery”. Där och i industristrategin pekar man på Europas sårbarhet 
genom analyser av försörjningsläget men också på industriallianser som en åtgärd för att få upp 
konkurrenskraft, och behoven av att säkra utbud genom partnerskap, men också på behov av 
ledarskap inom standardisering.  
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3. Kartläggning 
Bristen på halvledare har det senaste halvåret orsakat produktionsstopp hos flera industriföretag, 
såväl i Sverige som internationellt. Att döma av medierapporteringen har fordonsindustrin haft extra 
stora utmaningar. Men vad beror bristen på? Hur länge kommer den att bestå? Och vad kan göras 
för att motverka kommande bristsituationer? Ett är säkert – politiska beslut kommer att spela stor 
roll för halvledarbranschen. 
 
Alla de tre stora svenska fordonstillverkarna – AB Volvo, Scania och Volvo Cars – har under det 
senaste halvåret vid flera tillfällen tvingats stoppa sin produktion på grund av brist på halvledare. 
Men det är inte bara fordonsbranschen som drabbats – de allra flesta som tillverkar något där 
elektronik ingår har påverkats. Stora elektronikintensiva företag, däribland Ericsson, har också haft 
leveransbesvär. Längre leveranstider, högre priser och mer arbete för inköparna har präglat hela 
industrins arbete, och det gäller såväl halvledare som vissa andra råvaror och insatsvaror. 
 
Brist på halvledare är historiskt inget nytt. Halvledarbranschen har längre cykler med högre toppar 
och djupare dalar än många andra industrier, se diagrammet nedan där den lila kurvan visar hur 
halvledarbolagens omsättning radikalt varierat genom åren. Halvledare är en av de mest globala och 
mest komplexa ekosystemen som finns, där de ingående delarna i en integrerad krets kan passerar 
tiotals landsgränser innan den når slutkund1. Detta välutvecklade nätverk har haft sina fördelar, 
exempelvis efter jordbävningen och tsunamin i Japan i mars 2011 då flera japanska halvledarfabriker 
slogs ut temporärt men där effekterna kunde mildras tack vare globalt samarbete och den då 
uppstådda bristen på vissa halvledare bara varade i några månader. 

 
Den nuvarande halvledarbristen är grundad i en ökad efterfrågan från en rad industrier, främst inom 
IT, telekom och fordon. Men den har förvärrats av Covidpandemins effekter, och av geopolitik där 
den ökade spänningen mellan USA och Kina stört halvledarekosystemet bland annat genom 
exportbegränsningar. Det faktum att produktionen av de mest avancerade halvledarna kontinuerligt 
koncentreras till allt större och allt färre aktörer – vilket beror på att varje generation halvledare 
kräver allt större investeringar – gör också ekosystemet mer sårbart. 
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Pandemin har haft flera effekter på halvledarmarknaden. En av de tydligaste är ökad efterfrågan på 
persondatorer och annan konsumentelektronik, till icke försumbar del orsakat av det ökade 
hemarbetet. Exempelvis var tredje kvartalet 2021, då 84 miljoner persondatorer såldes, det sjätte i 
rad med ökad försäljning2.  Även mobiltelefoner ökar, under Q2 2021 med över 10 procent3. Detta 
trots komponentbristen. 
 
I fordonsindustrin rasade efterfrågan när pandemin inleddes. Många fordonstillverkare, däribland AB 
Volvo, delar sina prognoser 12 månader framåt med sina underleverantörer, vilket ledde till att dessa 
i sin tur drog ned på sina beställningar av bland annat halvledare. Fordonstillverkarna är inga stora 
direktköpare av halvledare, utan de ingår i komponenter som köps från underleverantörer.  
När sedan fordonsindustrins återhämtning kom blev uppgången mycket kraftigare än förutsett. Att 
då lägga nya beställningar på halvledare visade sig vara svårt eller omöjligt då alla i branschen ville åt 
samma halvledarproduktionskapacitet. Somliga halvledartillverkare hade dessutom lagt om delar av 
sin produktion till mer konsumentelektronik. En konsekvens blev att fordonsföretagen fått tillbringa 
mycket tid med att allokera de halvledarkomponenter som ändå funnits mellan olika 
underleverantörer, för att få fram så många kompletta fordon som möjligt. Utan sådan 
handpåläggning, ibland underleverantörer i andra och tredje led, hade fordonsbranschens 
produktionsstopp sannolikt varit ännu fler. En annan konsekvens har varit att fordonstillverkarna i 
viss hast tvingats konstruerat om ett antal kretskort för att frigöra vissa halvledare. En brand i en 
japansk fabrik tillhörande halvledarbolaget Renesas, stor leverantör av elektronikkomponenter till 
fordon, förvärrade situationen ytterligare i somras, om än temporärt4.  
Halvledare för fordon har därtill högre krav än för konsumentelektronik. Exempelvis ska de fungera i 
temperaturer från -40 till åtminstone +105 oC medan vanlig konsumentelektronik är specificerade för 
0 till +70 oC. Att ställa om produktion av i övrigt funktionellt identiska kretsar för 
konsumentelektronik till fordonselektronik låter sig därför inte göras, medan tvärtom är betydligt 
enklare. 
 
Under pandemin har även flera länder med stor påverkan på det globala halvledarekosystemet 
drabbats hårt av sjukdomen och dess effekter. Från exempelvis Filippinerna, Malaysia och Vietnam – 
länder där många halvledartillverkare har förlagt sin testverksamhet – finns rapporter om 
nedstängningar som gjort att de anställa inte kunnat gå till arbetet och testanläggningarna då 
stoppats helt eller haft reducerad kapacitet5.  
 
Geopolitik har också förvärrat bristen. USA:s förre president Trump införde 25% tull på kinesiska 
halvledare 2018, och förbjöd amerikansk halvledarexport till kinesiska Huawei 2019. President Biden 
har inte dragit tillbaka något av detta. Kinesiska bolag har därför enligt samstämmiga medieuppgifter 
dammsugit marknaden på chips för exempelvis 5G-telefoni sedan flera år tillbaka.   
 
Den ökade populariteten av kryptovalutor beskylls också för att ha förvärrat halvledarbristen. Att 
framställa Bitcoin och andra kryptovalutor kräver förvisso mycken datorkapacitet, och den centrala 
komponenten där är så kallade GPU, grafikprocessorer, en typ av halvledare där bristen varit stor 
sedan i våras. Men det är inte mer än någon procent av alla GPU:er som går till 
kryptovalutaproduktion, så den faktorn torde vara överskattad6. 
 
Hur länge kommer då bristen att fortgå? Någon omedelbar ljusning syns inte. Tvärtom, uppgifter om 
leveranstider varierar mellan 12 och 24 månader. Exakt vilka halvledare det är mest brist på varierar 
från vecka till vecka – det kan handla om mikroprocessorer, olika typer av minnen, 
kommunikationskretsar och kommunikationsmoduler. För minnen, främst DRAM och NAND-flash, 
har dessutom priserna ökat kraftigt.  
 
Noterbart är också att halvledare bara är en bland många insatsvaror som elektronikindustrin för 
närvarande lider brist på. Ett annat exempel är epoxiharts, som ingår i exempelvis kontaktdon och 
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reläer. Att det därtill råder global brist på förpackningsmaterial, containrar och transportkapacitet 
förvärra situationen än mer.  
 
Analytiker som följer halvledarmarknaden är någorlunda ense om att bristen kommer att fortgå 
åtminstone fram till sommaren. Först då kommer den nya produktionskapacitet som är under 
uppbyggnad att ha avhjälpt de brister vi ser idag. Dock pekar flera analytiker också på att det faktiskt 
är överhängande risk för en överkapacitet framemot 20237, om alla de nya fabriker som Intel, 
Samsung och TSMC m.fl utlovat faktiskt tas i bruk. 
 
Det är ett stort ”om”, för det handlar om stora komplexa fabriker. Halvledarindustrin är på intet sätt 
förskonade från störningarna i världens försörjningskedjor, så sannolikheten är stor att förseningar 
även drabbar leveranser av den högspecialiserade utrustning och de material som krävs för att få 
igång dessa fabriker, och få upp dem i full produktion. Samtidigt kan pandemin och dess restriktioner 
mycket väl fortsätta, och skapa än mer efterfrågan på IT- och kommunikationsutrustning för 
distansarbete. Slutsatsen blir att högkonjunkturen i IT-industrin paradoxalt nog kan bromsa 
återhämtningen av tillgång på halvledare då den anstränger redan överhettade försörjningskedjor 
ännu mer. I detta scenario kommer bristen på halvledare sannolikt inte att lätta förrän om ett till tre 
år.  
 

3.1 Halvledare är världspolitik 
I halvledarbristens kölvatten har flera tunga politiska utspel gjorts. Exempelvis har USA:s president 
Joe Biden lovat 52 miljarder dollar i ”Chips for America Act” till att öka den amerikanska 
halvledarproduktionen, ett löfte som ska ses som ett svar på Kinas president Xi Jinpings tidigare 
utlovade 1,4 biljoner dollar över sex år till IT-sektorn där halvledare, AI och självkörande bilar är 
centrala element. I geopolitiken spelar också halvledarfrågan en roll för den militära utvecklingen. 
Pentagons program RAMP-C, "Rapid Assured Microelectronics Prototypes—Commercial” på 100 
miljoner dollar syftar till att utöka tillgången till säkra och pålitliga sub-7 nm chip och har gett Intel ett 
kontrakt som kommer att utveckla ett ”Leading-Edge Foundry Ecosystem”8.  Samtidigt har koreanska 
halvledarbolag sagt att de ska investera 450 miljarder dollar under de kommande tio åren, och 
taiwanesiska TSMC har öronmärkt 100 miljarder dollar för utökad produktion de närmaste tre åren9. 
 
EU-kommissionens president Ursula von der Leyen har lagt fram ”The European Chips Act”, för att 
långsiktigt stärka Europas position inom halvledarforskning och -produktion10 och en europeisk 
industriallians för halvledare11.  EU har sagt att man ska matcha de amerikanska summorna i 
investeringar, utan att nämna några exakta siffror. 
 
Oavsett hur mycket investeringar som faktiskt blir verklighet kommer dessa löften inte att påverka 
den nuvarande halvledarbristen. Utfästelserna är snarare led i det geopolitiska spel som halvledare 
numera är en del av. Spänningarna mellan USA och Kina, parat med det faktum att Taiwan och dess 
halvledarflaggskepp TSMC växer starkt på halvledarmarknaden, gör att politikens inflytande sannolikt 
kommer att öka. TSMC är jämte Intel och Samsung de obestridliga teknologiska ledarna inom 
halvledarområdet, och TSMC står för nära hälften av den del av halvledarmarknaden som tillverkar 
chips på uppdrag av andra, den så kallade foundrymarknaden. Hela halvledarmarknaden väntas i år 
omsätta runt 490 miljarder dollar, varav foundrydelen står för cirka 20%.  
 
Kina ser Taiwan som ”oundvikligen” en del av det egna landet, och har det senaste halvåret skärpt 
både uttalanden och militärövningar kring den självstyrande ön. TSMC lägger sig officiellt inte i 
politiska frågor, men dess ordförande Mark Liu sa i somras att ”alla vill ha fred i Taiwansundet”, 
eftersom ”ingen vill störa halvledarförsörjningen i Taiwan”12. President Biden har uttalat starkt stöd 
för Taiwan och lovat assistera landet att bibehålla sin förmåga till självförsvar. Men vad som händer i 
den relationen kan ha enormt stor påverkan på världens halvledarförsörjning – här tickar en 
industripolitisk bomb. 
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3.2 EU:s industriallianser 
EU har etablerat ett antal industriallianser som samlar samhälls- och industripartners kring utvalda 
sektorer med syftet att främja Europas oberoende av utomeuropeisk kompetens och teknik.   

Så här motiverar EU industriallianser: 

”Industrial alliances can play a role in achieving key EU policy objectives through joint action by all the 
interested partners. They can make European economies more resilient, ensure the global 
competitiveness of our industry (including SMEs), support a successful transition to a carbon-neutral 
continent by 2050 and make Europe fit for the digital age. This is why industrial alliances can be used 
as one of the delivery vehicles for relevant European strategies, e.g. on hydrogen, raw materials or 
plastics.” 

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances_sv 
 
Industriallianser finns eller planeras inom följande områden: råvaror, batterier, aktiva substanser för 
läkemedel, vätgas, halvledare samt moln- och edgeteknik. Allianserna ska utgöra en europeisk 
samlingspunkt för aktörer, från offentlig och privat sektor, för gemensam utveckling av nya 
affärspartnerskap, affärsmodeller och färdplaner för investeringar inom området.   

Kommissionens roll är att underlätta alliansens uppbyggnad och följa upp åtaganden. Ingen direkt 
EU-finansiering avsätts genom dedikerade program till allianserna. Däremot ska samarbetet inom 
allianserna underlätta synergier mellan befintliga och framtida EU-initiativ, vilket innebär att 
europeiska initiativ och finansiering kan nyttjas för att understödja alliansernas målsättningar. En 
stor del av finansieringen, till gemensamma projekt och investeringar, förväntas komma från 
medlemsländer och deltagande allianspartners (industri, akademi, forskningsinstitut och andra 
innovationspartners).  

De olika industriallianserna tillskrivs olika branschspecifika målsättningar. I juli 2021 lanserade 
Kommissionen alliansen för halvledare (European Alliance on Processors and Semiconductor 
technologies) med det övergripande målet att identifiera luckor i produktionen av halvledarchip och 
följaktligen tillämpa åtgärder som behövs för att företag och organisationer ska kunna accelerera sin 
tekniska utveckling och produktionskapacitet.  

Aktiviteter inom alliansen ska bidra till att förstärka det europeiska ekosystemet för elektronikdesign, 
vilket inkluderar design av halvledare vid ledande processnoder och hårdvarulösningar med öppen 
källkod. Aktiviteterna ska också bidra till att förbättra den europeiska tillverkningskapaciteten, vilket 
inkluderar testning och avancerad kapsling. Dessutom ska tillverkningskapaciteten vara i teknisk 
framkant vilket innebär i klartext innebär att den europeiska produktionen ska skiftas från dagens 16 
nm till 10 nm-noder, och framöver från 5 nm till 2 nm och lägre.   

En organisation – företag, akademi, institut eller myndighet – som vill gå med i halvledaralliansen 
måste uppfylla behörighetskriterierna som specificeras i alliansens referensvillkor, samt fylla i och 
underteckna alliansens ansökningsformulär. Genom undertecknandet förbinder sig organisationen 
att bidra till att uppfylla de mål som anges i alliansens deklaration.    

Deltagande i alliansen kan innebära en starkare positionering för att bidra till Europas utveckling för 
halvledarteknik, likväl som det kan innebära bättre förutsättningar att tillgå kompetens från övriga 
allianspartners. Aktiviteter som förväntas inom alliansen är;  

• Utveckling av strategiska färdplaner  
• Kartläggning av hinder/flaskhalsar för den avancerade tillverkningskapaciteten.   
• Identifiera slutanvändares behov för det kommande decenniet    
• Skapa möjligheter för SMF att nyttja avancerad halvledarteknologi i innovativa produkter  
• Förstärka tekniköverföringen mellan akademin och industrin  
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• Skapa verktyg för kompetensinsatser  

EU:s medlemsländer har spelat en viktig roll för etableringen av halvledaralliansen genom den 
gemensam förklaringen (december 2020) ”joint declaration on processors and semiconductor 
technologies” med budskapet att EU bör etablera en industriallians för halvledare. Sverige var dock 
ett av de fem medlemsländer som valde att inte skriva under den gemensamma förklaringen. Den 
fortsatta rollen som medlemsländerna kan ha inom alliansen är framför allt stöttande; genom att 
möjliggöra finansiering/synergier till aktiviteter som tenderar alliansens åtaganden, t.ex. genom 
tilldelning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) (vardaglig tal 
”Återhämtningsfonden”) eller genom nationella program.  

Representanter från medlemsländerna kan bli inbjudna att delta i relevanta arbetsgrupper. 
Dessutom kan kommissionen eller alliansens styrgrupp bjuda in representanter från 
medlemsländerna att delta i alliansens generalförsamling (General Assembly). Medlemsländernas 
stöttande och rådgivande roll kan därmed bidra till aktörers (industri, akademi, forskningsinstitut, 
andra innovationsaktörer) handlingsutrymme för att implementera de prioriteringar som bedöms 
nödvändiga för att stärka Europas halvledarkapacitet.  

Att samla en bred skara aktörer med olika kompetenser inom alliansen är en viktig komponent för att 
lyckas uppnå de övergripande målsättningarna. En fingervisning om vilka implementerande aktörer 
som förväntas delta i halvledaralliansen kan man få genom att kartlägga deltagare i närliggande och 
anslutande EU satsningar för halvledarteknik. Exempelvis deltar i skrivande stund 29 europeiska 
företag/forskningsaktörer som partners i IPCEI för mikroelektronik (IPCEI; projekt av gemensamt 
europeiskt intresse) från medlemsländerna Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien. Den europeiska 
branschorganisationen AENEAS (Association for European Nano Electronic Activities) som har 443 
medlemsorganisationer med en fördelning på 43 % SMF, 25 % forskningsaktörer och 23 % större 
företag – alla inom området för elektronikkomponenter och system. Även om dessa siffror inte 
indikerar deltagande i den blivande halvledaralliansen så visar de delar av den kritiska massan i EU:s 
landskap som är uppkopplade i europeiska strukturer, t.ex. det europeiska partnerskapet Key Digital 
Technologies Joint Undertaking (KDT JU). 
 

3.3 EU-satsningar  
I det europeiska finansieringslandskapet finns flera program som kan användas till projekt för att 
utveckla den europeiska kapaciteten och kompetensen för digital teknik. Horisont Europa, Digitala 
Europa, fonden för ett sammanlänkat Europa, faciliteten för återhämtning och resiliens och InvestEU 
är alla möjliga finansieringskällor för projekt eller investeringar med syfte att stärka Europas 
digitalisering där utveckling av halvledarkapacitet är en av flera prioriteringar. Det är dock svårt att 
uppskatta hur stor andel av EU:s program och dess digitala programdelar som kommer att länkas 
specifikt till det europeiska ekosystemet för halvledare eller till halvledaralliansen.  

Starkast koppling till halvledare finns inom initativet ”Key Digital Technologies Joint Undertaking” 
(KDT JU) och ”Program av gemensamt europeiskt intresse” (IPCEI) samt den utlovade “European 
Chips Act”. 

KDT JU är ett forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierat av Horisont Europa. Det samlar 
medlemsländer och industriaktörer inom en rad teknologier som bedöms som centrala för Europa, 
där halvledare är en. Bland de ledande organisationerna i KDT JU märks EPoSS (European Technology 
Platform on Smart System Integration), AENEAS (Association for European Nano Electronic Activities) 
och Artemis Industry Association. Nämnas bör att KTD JU är en fortsättning på Horisont 2020-
programmet ECSEL, Electronic Components and Systems for European Leadership.  

IPCEI, Important Projects of Common European Interest, på svenska Viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, finns inom en handfull områden där mikroelektronik är ett. IPCEI är ett 
instrument som gör det möjligt för enskilda stater att med EU:s godkännande stötta uppbyggnad av 
infrastruktur eller göra andra investeringar som bedöms som nödvändiga för att uppnå målsättningar 
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om utökad europeisk kapacitet inom området. IPCEI möjliggör därmed statsstöd till områden som 
medlemsstaterna anser vara viktiga för EU:s strategiska oberoende. IPCEI är delvis kontroversiellt i 
näringslivet då instrumentet anses kunna snedvrida konkurrensen och ge fördelar för företag som får 
stöd genom undantaget från de gällande statsstödsreglerna.  

Inom IPCEI Microelectronics deltar 29 aktörer från Tyskland, Frankrike, Österrike, Italien och 
Storbritannien inom någon av de fem teknikgrupperna – Energy efficient chips, Power 
semiconductors, Smart sensors, Advanced Optical equipment och Compound materials. Under 2022 
förväntas ytterligare investeringar genom IPCEI Microelectronics. Det innebär att vi med stor 
sannolikhet kommer se ökat investeringskapital från medlemsländers regeringar till utökad nationell, 
tillika europeisk, industriell kapacitet. Dessutom prioriterar det franska ordförandeskapet i 
Europeiska rådet (vår 2022) en mer aktiv ekonomisk industripolitik där medlemsländers 
förutsättningar för att betala ut storskaliga industristöd ytterligare befästs och/eller stärks. Mycket 
tyder på att EU:s största ekonomier, t.ex. Frankrike och Tyskland, i ännu större skala kommer att 
nyttja det nationella handlingsutrymmet för investeringar som IPCEI innebär. Vilket även kan 
uppfattas som problematiskt gentemot EU:s mindre ekonomier (som inte har samma ekonomiska 
kapacitet till nationella investeringar).  

European Chips Act är ett initativ för framtiden som EU-kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen presenterade i september 2021. Syftet är att generera en europeisk forskningsstrategi för 
halvledare – European Semiconductor Research Strategy – och utveckla en plan för att stärka EU:s 
produktionskapacitet, samt att därtill skapa ett ramverk för internationell samverkan och 
partnerskap.   

European Chips Act ligger i linje med halvledaralliansens ambitioner och har en till synes stark 
koppling till dess aktiviteter och finansiering. Som komplement har dock Ursula von der Leyen även 
uttryckt att kommissionen bör undersöka möjligheterna att upprätta en finansieringsfond för 
området, kallad European Semiconductor Fund. Bedömningen är att även annan europeisk 
innovationsfinansiering kommer att bidra, som Horisont Europa och Digitala Europa. Kommissionen 
är en av världens största FoI-finansiärer, och besitter därmed en normativ kraft för styrning och 
prioritering av investeringar även från nationella och privata källor.  

Ovan nämnda initiativ, samt EU:s program som inkluderar ett digitalt fokus, ger en bild av ett 
överlappande europeiskt landskap för utveckling inom halvledarområdet. EU:s industriallians för 
halvledare bör ses som en integrerad del av EU:s övriga politik med digitalt fokus (bl.a. industri-, 
närings-, forsknings- och innovationspolitik) och därmed spelar anslutande europeiska initiativ stor 
roll för alliansernas bärkraft. Med andra ord är halvledaralliansen en av flera signaler på en kraftig 
europeiska kraftsamling för halvledarteknik fram till 2030. 

 
 
4. Ekosystemen för och kring halvledare 

4.1 Det globala ekosystemet för halvledare 
Halvledarekosystemet, eller värdekedjan, är en del av ett större ekosystem för det som på europeisk 
nivå kallas för elektroniska komponenter och system (ECS). Enligt en studie av ECS-industrin från 
2017, finansierad av EU- kommissionen, kan detta globala ekosystem visualiseras som en komplex 
upp och nervänd pyramid, enligt nedan: 
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ECS-produkter (integrerade kretsar, sensorer/aktuatorer, inbyggda och cyberfysiska system, 
mjukvara, mm.) utgör en ökande andel av OEM-industriernas totala innehåll och värde, vilket gör 
dessa till en strategiskt viktig global resurs. Halvledarekosystemet, längst ner i denna pyramid, utgör 
grunden för detta komplexa ECS-ekosystem. Högst upp finns OEM- och serviceindustrin (telekom, 
fordon, industri) med ett marknadsvärde på nära 50T€. Under 2017 uppskattades halvledardelen av 
ECS-ekosystemet, inklusive material och utrustning, till ett värde av nästan 500 miljarder euro, 
växande med 7,5 % CAGR, snabbare än den globala BNP (5 %) vid den tiden. 
 
Det globala halvledarekosystemet är ett av de mest komplexa och mest internationella ekosystemen 
som existerar i näringslivet. Det har under de senaste tre decennierna utvecklats till ett mycket 
specialiserat och verkligt globalt ekosystem. Innan en halvledarkomponent kommer in i ett 
elektroniskt delsystem för montering i en 5G-basstation eller en Scania-lastbil är vägen från råvaran 
via halvledarfabriken till en OEM-fabrik en verkligt internationell resa. 

Därtill är halvledarindustrin mycket mer forskningsintensiv än andra industrier. Enligt 
branschorganisationen SIA, Semiconductor International Association, finns "ingen annan bransch 
med samma investeringsnivå i både FoU (22 % av den årliga halvledarförsäljningen för tillverkare av 
elektroniska enheter) och investeringar (26 %)"13. Både grundforskning och tillämpad prekompetitiv 
forskning är viktiga konkurrenselement i halvledarekosystemet. 

Ekosystemet kännetecknas av hög grad av arbetsfördelning, hög kapitalintensitet, hög 
kunskapsintensitet, långa produktionstider, stark internationalisering och starka inlåsningseffekter14. 
De tre grundelementen i halvledarframställning – design, produktion av halvledarskivor (front-end 
manufacturing) samt test och kapsling (back-end manufacturing) – oftast utförs av olika 
specialiserade aktörer, som var och en är beroende av en rad underleverantörer. Designprocessen 
kräver designverktyg (EDA, electronic design automation) och licensering av designelement (IP-
block). Skivproduktionen kräver maskinutrustning, kemikalier, renrum och processrobotar.  

En halvledarfabrik av världsklass för produktion på 5 nm-noden kostar upp till 200 miljarder kronor, 
och då ingår ett 20-tal litografimaskiner som var och en kan kosta 100 - 200 miljoner kronor. Numera 
är det bara tre företag i världen – amerikanska Intel, koreanska Samsung och taiwanesiska TSMC – 
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som bygger denna typ av fabrik, och dessa tre står för över hälften av investeringarna i 
halvledarbranschen.  

En halvledarkrets kräver omkring 1500 processteg, var och en med hundratals variabler. Det tar 3-5 
månader för kretsen att gå genom skivprocessen, och därefter ytterligare någon eller några månader 
för ”back-end manufacturing” då skivorna sågas till kretsar som kapslas och testas. Komplexiteten i 
processen gör det svårt för kunder att byta leverantör, vilket bidrar till inlåsningseffekter. 

Olika regioner i världen har utvecklat sina halvledarindustrier enligt sina industriella och politiska 
prioriteringar, vilket lett till dagens situation där USA och Asien är dominerande aktörer i olika delar 
av ekosystemet. Noterbart är dock att inget land eller region är självförsörjande på allt som behövs 
för att producera halvledare. SIA har organiserat och kartlagt halvledarindustrin enligt nedan: 

 



Rapport 220124 

   13 

Europa producerar idag endast 9 % av världens halvledarskivor (wafers), men EU har lovat att 
fördubbla denna andel till 2030. I underkategorin DAO – diskreta, analoga och övriga halvledare - har 
dock EU en större marknadsandel på närmare 19 %, tack vare företag som ST Microelectronics, 
Infineon och NXP. Dessa typer av halvledare går i stor utsträckning till industrier där Europa är starkt, 
såsom fordons-, telekommunikations- och industrimarknaderna. 

EU-kommissionen har organiserat och klassificerat halvledarindustrin på ett liknande sätt som SIA, 
vilket också visar den grundläggande betydelsen av forskning i ekosystemet.  

 
4.2 Det svenska ekosystemet för halvledare 

Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter 153 miljarder kronor och sysselsätter 
närmare 50 000 svenskar. Lägger vi till företag där elektroniken är en avgörande komponent i deras 
egna produkter uppnår vi en sammanlagd omsättning på över 1 000 miljarder kronor och mer än 300 
000 anställda. Detta enligt en analys15 från det strategiska innovationsprogrammet Smartare 
Elektroniksystem. Elektronikekosystemet är förvisso större än det däri ingående 
halvledarekosystemet men siffrorna visar ändå branschens relevans. 

Detta svenska ekosystem för halvledare kan delas in i en säljande och en köpande del. Den första 
delen producerar halvledare och utrustning för den globala marknaden, och den andra köper 
halvledare och utrustning för elektronikkrävande produkter – allt från leksaker till fordon och 
mobilbasstationer. 

Den köpande delen domineras av stora företag som Ericsson, ABB, Volvo, Scania och Saab, med flera. 
Dessa företag köper sina halvledare antingen direkt från tillverkarna eller från distributörer, som i sin 
tur kan ha mer eller mindre stark svensk närvaro. Fordonstillverkare som Volvo är sällan direktkund, 
de halvledare som ingår i fordonen kommer oftast genom underleverantörer av delsystem. Ericsson 
och andra företag med egen elektronikproduktion, köper å andra sidan sina halvledare antingen 
direkt från tillverkarna eller från distributörer, som i sin tur kan ha mer eller mindre stark svensk 
närvaro.  
 
Ericsson är också stor kund av designverktyg (EDA, Electronic Design Automation), mätinstrument 
och produktionsutrustning, områden som utgör delar av den svenska elektronikbranschen. Många av 
företagen i dessa branscher hade sannolikt inte funnits i Sverige om det inte vore för Ericsson. Till 
den köpande delen av svensk elektronik kan även hänföras kontraktsproducenter av elektronik, till 
exempel Eepab (Eskilstuna Elektronikpartner AB) som ofta även står för inköp på världsmarknaden av 
de ingående halvledarna, men ibland outsourcar införskaffandet till andra aktörer.   
 
Den säljande delen av svensk elektronik har nyligen kartlagts av Smartare Elektroniksystem, det 
strategiska innovationsprogram (SIP) som i samverkan med Vinnova finansierar innovation i det 
svenska ECS-ekosystemet. Kartläggningen visar att denna del av svensk elektronik är synnerligen 
spretig, med styrkor inom flera av det globala ekosystemets delar men där flera av andra delar 
saknas helt. Detta stöder tesen att kopplingen mellan den säljande och den köpande halvan av 
svensk elektronik är om inte obefintlig så i vart fall mycket svag vilket ger som konsekvens att 
kopplingarna för det svenska ekosystemet mot det internationella blir viktiga. 

Smartare Elektroniksystem har organiserat det svenska ECS-landskapet i tio strategiska områden 
utifrån kompetenser och styrkor:  

1. Mikro- och nanoelektronik  
2. Tryckt elektronik 
3. Kraftelektronik  
4. Fotonik  
5. Antenner, mikrovågs- och terahertzteknik  
6. Sensorer 
7. Inbyggda system 
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8. Elektronikkapsling  
9. Tillförlitlighet  
10. Avancerad produktionsteknik  

Inom dessa tio områden sker en aktiv förnyelse av svensk halvledar- och elektronikindustri, ofta 
utifrån startups från universitet och institut, ibland i samarbete med större svenska företag. De flesta 
av dessa områden faller inom kategorin DAO - diskret, analog och övrigt - ett område där Europa som 
nämnts är tämligen konkurrenskraftigt. 

Den kartläggning som Smartare Elektronik nyligen genomfört namnger 106 företag som arbetar inom 
den säljande delen av landets halvledarekosystem: 

 
 

Business Sweden påbörjat en djupare analys av halvledarindustrin som ger vid handen att det finns 
60 svenska företag med omkring 2300 anställda på området, som uppvisar en total omsättning på 
över 5 miljarder SEK 202016.  

De flesta av dessa företag är fokuserade på halvledardesign – de designar och konstruerar kretsar 
som tillverkas av andra aktörer på världsmarknaden. Noterbart är dock att sektorn för 
halvledarproduktion ”Fab/Equipment” hade de största totala intäkterna (~65%). Enligt Business 
Swedens preliminära rapport, som också konstaterar att de två största företagen står för 40 procent 
av omsättningen, de därpå följande 10 står för ytterligare 40 procent, medan de resterande 80 % av 
bolagen är små företag som delar på 20 procent av intäkterna. 

Ett intressant faktum ur Business Swedens rapport är att Sverige har företagsrepresentation i de 
flesta delar av halvledarförsörjningskedjan, se nedan: 
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Att Sverige bidrar i så betydande mån till det internationella halvledarekosystemet beror i stor 
utsträckning på vårt starka nationella innovationssystem. Trots att Sverige inte haft någon storskalig 
halvledarproduktion sedan tidigt 2000-tal så har svenska finansiärer och EU-program fortsatt att 
investera kraftigt i forskning kring halvledare och kringliggande områden.  
 
Utbildningen, forskningen och de företag som startats därifrån finns i huvudsak i 3-5 regioner, kluster 
som även härbärgerar slutanvändare (OEM) inom telekom, transport och industri. Slutanvändarnas 
roll är inte nödvändigtvis kunder till startupbolagen, utan de bidrar främst med kompetens och 
deltagande i forskningsprojekt som är nödvändiga för ekosystemens vällevnad.  
 
Inom halvledarmaterial och komponentproduktion finns högspecialiserad tillverkning av DAO 
(diskret, analog och övrigt), som MEMS, fotonik, kraftelektronik och sensorer. En subjektiv 
uppskattning av Sveriges styrkeområden ger vid handen att vår akademiska forskning är mycket stark 
på ett flertal universitet (KTH, CTH, LiU, LU, UU, LTU, MiUn) och att inom halvledardesign finns gott 
om svenska företag med stark kompetens (Ericsson, Sivers Semiconductor, Fingerprint, Axis, 
Coresonic, Synectic Labs, D-Flow, Gotmic, Shortlink, Sensair, Xergenic, On Semi, m.fl).  
 
När det gäller halvledarproduktion är bilden splittrad – svenska styrkor finns inom front-end med 
bolag som Silex, IRNova, Finisar, Optronics och Smoltek. Inom back-end, alltså kapsling och test, finns 
bara någon enstaka aktör.  
 
På området utrustning för elektronikproduktion finns ett flertal svenska aktörer där Mycronic intar 
en särställning, men där även Epiluvac, Obducat och Midsummer bör nämnas. 
 
Inom halvledarmaterial finns också starka företag i Sverige, som ST Microelectronics-ägda Norstel 
och startupbolagen SweGaN, Hexagem och Kisab Semi.   
 
Till bilden hör förstås också att Sverige har ett flertal stora OEM-bolag som Ericsson, ABB, Volvo, Saab 
och Scania, vars produkters värde till ökande grad består av halvledare och tillhörande mjukvara, och 
som därmed är i stort och växande behov av kompetens och halvledarrelaterade tjänster. Till sådana 
tjänster hör förädlingskapacitet som hybridisering, integration av komponenter, hantering av ”nakna 
chips” alltså okapslade kiselkomponenter, och annat. En stor del av dessa behov tillgodoses idag av 
asiatiska leverantörer, men i takt med att behoven växer så öppnas möjligheter att etablera mer 
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sådan verksamhet i Europa och även i Sverige. I detta strävar både europeiska företag likväl som EU 
efter att ha regionala försörjningskedjor. 
 
Slutsatsen blir att Sveriges styrkor i halvledarekosystemet finns inom akademisk forskning och 
halvledardesign, såväl hela kretsar som kretselement (IP-block). Därtill kommer också en styrka inom 
specialiserad halvledarproduktion. De stora OEM-bolagen i toppen av näringskedjan bidrar med 
kravställning och kompetens inom telekom, transport och industritillämpningar.  
 
Det är värt att notera att det europeiska ekosystemet, så som det presenterades vid EFECS 2021, 
visar en serie styrkor och svagheter som påminner om de svenska. Bilden nedan visar att de 
europeiska styrkorna inom kraftelektronik, sensorer och smarta system, systemintegration och 
design mappar väl mot de svenska styrkorna. Samtidigt är Europas svagheter närapå identiska med 
de svenska – här finns ingen massproduktion av minneskretsar, mikroprocessorer eller kapsling för 
att ta några exempel.   
 

 
 

5. Roll och målbild för Sverige i det internationella halvledarekosystemet 
Sverige räknas till världens mest innovativa länder, sett över hela det industriella spektrumet. 
Halvledare är inget undantag – tack vare uthålliga investeringar i utbildning, forskning och 
forskningsinfrastruktur som MyFab (Svensk forskningsinfrastruktur med fyra renrum och en rad 
forskningsresurser) kan vårt land visa upp många framgångsrika startupbolag. Enligt 
branschföreningen SwedNanotech investeras över 700 miljoner kronor årligen i svensk 
nanovetenskap och nanoteknik. RISE slutsats är därför att Sverige bör fokusera på en roll som 
halvledarinnovatör i det europeiska landskapet.  

I resonemanget om vilken roll Sverige bör spela i halvledarvärlden är en SWOT-analys av intresse:  
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Sverige har som nämnts ingen stor högvolymtillverkning av digitala halvledare, vilket framgår under 
Svagheter. Ändå finns här många innovativa företag – även producerande sådana – i 
högspecialiserade segment som kraftelektronik, högfrekvenselektronik, fotonik, MEMS och sensorer. 
Därtill har Sverige en betydande roll inom designdelen av värdekedjan, som står för en allt större del 
av halvledarkomponenternas värde. Med rätt investeringar och organisation finns en möjlighet för 
Sverige att bygga vidare på dessa styrkor och bli mer synliga och aktiva i Europas 
halvledarekosystem. I synnerhet finns enligt SwedNanotechs analys17 dessa möjligheter inom 
följande områden:  

1. Avancerade material och komponenter, inklusive blandade halvledarmaterial (”compound 
semiconductors”, alltså halvledare byggda på exempelvis kiselkarbid eller kisel-germanium i 
stället för enbart kisel) för tillämpningar inom kraftelektronik, radiofrekvenskretsar och 
fotonik. Här finns starka kluster runt Lund och Linköping.   

2. Halvledarbaserade MEMS-komponenter och sensorer (Stockholm).  
3. Halvledardesign och mjukvara för inbyggda system, för t.ex. 5G/6G-systemkretsar (System on 

Chip), med kluster kring Lund och Stockholm.  
4. Millimetervågs- och Terahertzkomponenter och -system, med kluster kring Stockholm och 

Göteborg.  

Vägen till en ledande roll för Sverige som halvledarinnovatör i Europa kräver investeringar för att 
stärka befintliga program inom utbildning och forskning på dessa områden, inklusive i den befintliga 
forsknings- och innovationsstrukturen MyFab. Vad gäller utbildning så skulle detta följa den 
europeiska strategin, där större investeringar är planerade.  

För att etablera den svenska rollen som Europas halvledarinnovatör behövs även investeringar i en 
ny nationell testbädd - teknologiinfrastruktur i EU:s terminologi - för pilotproduktion, som kan stödja 
och ge näring åt dessa djuptekniska startups och hjälpa dem nå ut med sina innovationer på 
världsmarknaden. Uppskalning till högvolymtillverkning bör då ske på de villkor och med de 
affärsmodeller och möjligheter som är gängse i respektive marknadsnisch.  

Ska Sverige lyckas inta denna roll krävs dock en nationell strategi för halvledarteknik och 
halvledarmaterial, byggd på den som föreslagits av SwedNanotech (numera omstöpt till Saams). 
Strategin bör vidareutvecklas i samverkan med relevanta regionala aktörer som universitet, institut, 
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små och stora företag, samt offentlig sektor på regional, nationell och europeisk nivå. Därtill behövs 
en formell svensk organisation som representerar svenska halvledarintressen i de europeiska och 
globala halvledarekosystemen. De branschorganisationer som ligger närmast till hands är Svensk 
Elektronik och Saams men de har ett större scope än enbart halvledare. 

 

Målbild 
Hela halvledarindustrin uppvisar god tillväxtpotential på såväl kort som lång sikt, i takt med att allt 
fler industrinischer blir alltmer beroende av halvledare och avancerad materialutveckling.  
Det övergripande målet för Sverige bör vara att använda styrkan inom innovation som hävstång, och 
fokusera de starka specialiserade kompetenserna jämte långsiktiga investeringar i forskning inom 
halvledarnanoteknik, i syfte att med samlad kraft nå följande mål: 

1) Etablera Sverige som ett halvledarinnovationsland genom att stärka vårt innovationssystem 
för halvledare och halvledarmaterial. 

2) Få utväxling på de svenska investeringarna i forsknings- och innovationsinfrastruktur för 
halvledare. 

3) Säkra och vidmakthåll en roll för Sverige i halvledarindustrin, inte minst genom svensk 
representation i de organ och församlingar som beslutar om framtida europeiska 
investeringar. 
 

Hur dessa mål kan uppnås visas i mer detalj nedan, i kapitel 6, Strategi och analys. 
Ska dessa mål uppnås krävs samverkan mellan industri, akademi/institut och offentlig sektor, som var 
och en har viktiga roller att spela och viktiga intressen att uppfylla:  
 

Aktör Roll Intressen 

Storföretag / OEM  I toppen av halvledarnas 
värdekedja. Definierar 
industrins framtidsplaner, 
definierar behov av 
utbildningsprogram, skapar 
efterfrågan, skapar inflytande 
och hävstång för Sverige.  

Tillgång till kompetens. Säkring 
av tillgång på halvledare, 
kunskap och nya tjänster 
byggda på halvledare och 
elektronik.  

Små och medelstora företag  Förser svensk och europeisk 
industri med innovation och 
tillväxt. Ställer krav på 
nationella innovationssystem 
och innovationsinfrastrukturer. 
Definierar behov av 
utbildningsprogram.  

Tillgång till kompetens, tillgång 
till forsknings- och 
pilotanläggningar, tillgång till 
långsiktig finansiering, tillgång 
till europeiska nätverk med 
partner och kunder.  

Universitet Grundforskning och innovation 
på lägre TRL. Driver stora 
forskningsinfrastrukturer. 
Industriell och akademisk 
utbildning.  

Akademisk excellens, global 
talangattraktion, lösandet av 
samhälleliga utmaningar.  

Institut Tillämpad forskning och 
innovation på högre TRL. 
Driver testbäddar och 
demomiljöer (teknologi-
infrastrukturer). Länk mellan 
universitet och industri.  

Industriell tillväxt, tillgång till 
kompetens, lösandet av 
samhälleliga utmaningar i 
samverkan med industrin.  
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Offentlig sektor Gör nationella prioriteringar, 
stimulerar samverkan över 
regioner och organisationer, 
offentlig finansiering. Utgör 
länk till EU och dess 
finansiering. 

Industriell tillväxt, välstånd för 
invånarna, säkra 
anställningstillfällen. 

 

Bör Sverige arbeta för att få en storskalig halvledarproduktion till landet? 
I de diskussioner med företrädare för halvledarbolag och OEM-företag nämns allt som oftast att 
Sverige har goda förutsättningar för storskalig halvledarproduktion. Här finns mycket av det som 
halvledarbolagen säger att de behöver – gott om mark på geologiskt stabil berggrund, god 
vattentillgång, relativt god tillgång på billig el från förnybara källor, relativt god tillgång på kompetens 
och närhet till flera synnerligen kompetenta universitet och forskningsinstitut. Resonemangen brukar 
föras efter en linje som ungefär går ut på att ”nu när EU vill ha hit riktigt stora halvledarfabriker 
borde vi som nation jobba för att åtminstone någon hamnar här hos oss”.  
Resonemanget kan verka bestickande, inte minst då stora pengar finns att tjäna inom storskalig 
halvledarproduktion. Men ska man ge sig in en sådan satsning bör man vara medveten om riskerna. 
Det krävs enorma investeringar, inte bara av bolaget/bolagen som äger fabriken utan även av 
kommun, region och stat. En halvledarfabrik kostar som nämnts flera hundra miljarder kronor att 
etablera, och de stora halvledarbolagen känner sitt värde väl och kan konsten att få ut maximala 
subventioner från offentliga källor. Lönsamhet tar därtill sannolikt många år att uppnå, och under 
den tiden kommer nya investeringar i mångmiljardklassen att krävas. 

Sverige har historiskt gjort ett par ansträngningar i denna väg, senast i början av 2000-talet då Atmel 
hade långt gångna planer på en fabrik utanför Sandviken. Trots löften om rejäla subventioner rann 
den satsningen ut i sanden, och spåren från det äventyret kan nog förskräcka alltjämt. Ericsson 
byggde också en FAB för ASICs i Kista i mitten av 90-talet och som sedermera monterades ned 
mindre än 10 år senare. 

För de svenska stora OEM-bolagen är det sannolikt strategiskt viktigt att det finns storskalig 
halvledarproduktion någonstans i Europa. Men för dem spelar det mindre roll om denna placeras här 
i landet eller i något annat EU-land. RISE slutsats är att draghjälpen från våra stora företag torde bli 
rätt ljum om frågan skulle aktualiseras på allvar och att det är bättre att satsa på en strategi enligt 
nedan. 

 

6. Strategi och analys 
Analysen och rekommendationerna i detta avsnitt bygger på 1) ”Roadmap NanoSverige, Mot en 
nanomaterialbaserad industri i Sverige” från SwedNanotech samt 2) ”Kartläggning av aktörer inom 
avancerade material i Sverige”18 från Saams som är det nya namnet på samma organisation. Där lyfts 
som beskrivits ovan fyra styrkeområden fram: avancerade material och komponenter, 
halvledarbaserade MEMS-komponenter och sensorer, halvledardesign och mjukvara för inbyggda 
system, samt millimetervågs- och terahertzkomponenter och -system. Analysen bygger därtill på den 
ovan presenterade SWOT-analysen av det svenska halvledarekosystemet.  

En färdplan för Sverige bör sikta på att implementera en nationell strategi för nanoteknik och 
halvledare enligt målen ovan, som nedan redogörs för i större detalj.  

1) Etablera Sverige som ett halvledarinnovationsland genom att stärka innovationssystemet 
för halvledare och nanoteknik. 

a. Investera i forskning och befintlig forskningsinfrastruktur, i synnerhet nätverket 
MyFab.  
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b. Investera i akademiska och industriella utbildningsprogram med fokus på elektronik 
och halvledare i enlighet med industrins behov. 

c. Påbörja de aktiviteter som krävs för att attrahera personer med kritisk förmåga som 
krävs för att implementera den svenska nationella strategin. 

2) Få utväxling på de svenska investeringarna i forsknings- och innovationsinfrastruktur för 
halvledare. 

a. Investera i nya test- och demonstrationsanläggningar och 
pilotproduktionsanläggningar med fokus på de fyra styrkeområdena beskrivna ovan. 

b. Skapa ett nationellt program för systemkretsar – System on Chip – för att utveckla 
och stärka kompetensen inom design av integrerade kretsar för 
industritillämpningar. Ett ”Socware 2.0” är en möjlighet.  

3) Säkra och vidmakthåll en roll för Sverige i halvledarindustrin, inte minst genom svensk 
representation i de organ och församlingar som beslutar om framtida europeiska 
investeringar. 

a. Skapa en nationell strategi för halvledare med målet att etablera Sverige som en 
spelare i de fyra styrkeområdena beskrivna ovan. 

b. Skapa ett nationellt kompetenscenter för halvledare byggt på de regionala aktörerna 
och ekosystemen, för att driva verksamhet definierad av svensk industri (exempelvis 
global komponentförsörjning, utbildning, nationella forskningsmål). Inkludera tydliga 
finansiella drivkrafter för regional samverkan.   

c. Skapa och investera i en internationell plattform och allians av svenska 
halvledarorganisationer från industrin, akademin och offentlig sektor.  

d. Delta såväl formellt och i praktiken med resurser i europeiska program, nätverk och 
initiativ för halvledare som IPCEI 2, European Chips Act, European Semiconductor 
Alliance m.fl.  

e. Skapa ett team för att utveckla och implementera en modell för publik och privat 
investering i Sverige från industriella, nationella och europeiska finansieringskällor. 

f. Investera i aktiviteter som etablerar Sveriges profil och attraherar internationell 
samverkan, investering och kompetens.   

 

7. Metod för projektet 
Projektet har bedrivits av RISE och finansierats av Teknikföretagen och RISE.  
Projektet har genomförts av en projektgrupp genom intervjuer av personer inom industrin, studier av 
rapporter och workshops med ett antal referensgrupper åt Teknikföretagen. Projektgruppen har 
därefter sammanställt en rapport som tillställts styrgruppen och andra sakkunniga för återkoppling. 
Rapporten har uppdateras efter återkoppling. 
 
Projektgruppen har bestått av följande personer: 
Per-Olof Sjöberg – RISE – projektledare och editor  
Adam Edström – RISE – analytiker och co-editor 
Adam Andersson – RISE – EU-frågor 
Michael Salter – RISE – domänkompetens inom halvledare 
Björn Samel – RISE – domänkompetens inom halvledare 
Dag Andersson – RISE – domänkompetens inom halvledare 
 
Styrgruppen har bestått av följande personer: 
Peter Johansson (Ordförande) – Teknikföretagen  
Charlotte Karlsson (Ordförande) - RISE  
Patrik Sandgren – Teknikföretagen  
Monica Ringvik – RISE  
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Ett 10-tal Intervjuer av personer i industrin och akademin genomfördes över nätet med ett 10-tal 
diskussionsfrågor som skickats över i förväg. 
Workshops genomfördes med Teknikföretagens produktionsreferensgrupp, Teknikföretagens FoU 
referensgrupp och en presentation skedde för Teknikföretagens Public Affairs nätverk. 
 
Projektet har tillämpat RISE projektmodell. 
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