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Bakgrund Färdplansprojektet

Färdplans syfte och mål
Ursprung i förra regeringens samverkansprogram
”uppkopplad industri och nya material”.

Syfte och mål: Stärka industrins hållbara
konkurrenskraft på 15 års sikt genom att:
•

Skapa en gemensam bild av industrins behov och
prioriteringar.

•

Bidra till accelererad utveckling i rätt områden.

•

Ge underlag till industrin, myndigheter och politiker
för strategiska satsningar.

Dokumentation: https://www.ri.se/sv/en-fardplansvensk-industri/fardplan-svensk-industridokumentation
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Färdplansprocessen
Januari 2019

Höst 2019

Vår 2020

Juni 2020

FoI-prop
Dec 2020

Strategi
FÄRDPLAN

Omvärldsanalys
C:a 200 rapporter

Industribehov
Ca 30 intervjuer
Ca 10 workshops

Bearbetning
Analys
Förankring
Författande
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Spaningar
Scenarion
Framväxande teknologier
Materialomställning
Nödvändiga förmågor
Rekommendationer
- Politiker
- Industriföretag
- Akademi och institut

September 2021

Action
HANDLINGSPLAN
Vad behövs?
FOI-propositionen
Vad händer?
Hur kan det göras?
Rekommendationer

Utfall Färdplan
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•

Lansering 6 maj 2020 med näringsminister Ibrahim Baylan,
Vinnovas GD Darja Isaksson, Teknikföretagens VD Klas
Wåhlberg samt Rise VD Pia Sandvik.
• Lanseringen sågs av mer än 1200 personer.
• Hundratals nedladdningar av broschyr och rapport.
• Broschyren utskickad i ca 2000 exemplar.

•

Underlag till regeringens FoI-proposition och industristrategi.

•

Bakgrundsmaterial till tre av fyra av regeringens
samverkansprogram.

•

Underlag till industriellt strategiarbete.

•

Presentationer internt och externt.

•

Brev med debattartikel till utvalda riksdagsledamöter.

•

Poddserie med Sara Mazur (WASP), Håkan Schildt (Scania),
Victoria van Camp (SKF), Torgny Persson (Skogsindustrierna)
samt Mats Williander (RISE).

Färdplan – Highlights
Spaningar och målbilder

1. Alla pratar om
klimatet och många
vill göra något åt det
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•

Klimatfrågan - affärskritisk.

•

Några nycklar: Digitalisering med
AI, nya material, omställning till
bioekonomi och punktinsatser
för stål- och cementindustrin.

•

Stark vilja till resultatsamverkan:
Fossilfritt Sverige, Klimatplanen,
EU:s Green Deal. Mängder av
startups som söker partner.

2. Alla vill ha AI, och allt
kopplas upp. Men alla
vet inte hur det går till.
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•

Enormt fokus på AI.
WASP, AI Sweden, RISE m.fl.

•

AI, IoT, uppkoppling med 5G, digitala
tvillingar, robotisering mm - naturlig
fortsättning på industrins digitalisering.

•

Digitaliseringen är ojämn, många
företag behöver stöd.

•

Kraven ökar på etik och cybersäkerhet.

Foto: Garik Barseghyan från Pixabay

3. Hållbar affärslogik: från linjärt till cirkulärt
Central slutsats i Färdplan:
Hållbarhet blir en logisk konsekvens
av digitalisering och tjänstefiering.
Cirkulära affärsmodeller blir allt
mer intressanta.

3. Hållbara och
cirkulära
affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller
möjliggör effektivt
materialutnyttjande genom att
nyttja mer, nyttja längre,
minimera resurser, återvinna

2.Tjänstefiering

Incitamentet för
effektivisering flyttas från
kund till producent
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1. Ökad industriell
digitalisering med AI

De tre dimensionerna av cirkulär
ekonomi
Hur länge kan en
produkt tillföra
nytta=behålla sitt
värde?

ANVÄNDA
LÄNGE

ANVÄNDA
OFTA

ÅTER–
CIRKULERA
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Boyer et al, 2021

Hur mycket eller hur
ofta används en
produkt under sin
livstid?

Hur stor andel av ingående
material har använts
tidigare eller kan återgå till
ytterligare användande?

Målbilder år 2035
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1.

Nya affärsmodeller med kapacitet för global
uppskalning, ofta byggda på tjänstefiering, digitala
plattformar och ökad resurseffektivitet.

2.

Tillförlitlig IT-infrastruktur 100% dygnet runt.
5G/6G, digitala tvillingar, smart hårdvara, AI. Allt
integrerat i industriella processer.

3.

Globalt ledande position inom omställning, med
teknik som möjliggörare för gröna material och
cirkulärt värdeskapande.

4.

Med hjälp av kontinuerlig optimering, elektrifiering,
förnybar energi, punktinsatser för stål och cement,
samt koldioxidlagring har halveringsmålen för CO2
uppnåtts.

5.

Stark statlig innovationsstrategi med effektivt
innovationsstöd, i samklang med EU.

Vad krävs - Digitalisering
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•

Tillämpad AI
Processoptimering, prediktivt underhåll, kundinteraktion.

•

Basinfrastruktur och digital integration
5G/6G, robotisering, digitala tvillingar, nya sensorer,
energy harvesting, stabil elförsörjning från förnybara källor.

•

Människan i samspel med digital teknik
Etik. Tekniken går från att vara verktyg till att bli något vi
interagerar med, påverkar och påverkas av.

•

Cybersäkerhet
Testbäddar, FoU, ökat riskmedvetande,
beteendeförändringar.

•

Programvaruutveckling
Ökad kodeffektivitet, optimerade algoritmer, effektivare
kompilatorer.

•

”Alla ska med”.
Digitaliseringen är ojämn idag – många företag behöver
stöd.

Vad krävs - Material
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•

Hållbara metalliska material
Från gruva till produkt och konsument. Hybrit m.fl.

•

Ökad användning av smarta material
Grafen. Halvledare utan kisel. Smarta textilier.

•

Mer additiv tillverkning
Helt nya strukturer, ökad hållfasthet, minskad vikt,
minimerad materialåtgång, snabbare
prototypframtagning, bättre kundanpassning.

•

Omställning från fossilt till cirkulärt och biobaserat
Biobaserade material och kemikalier ersätter fossila.
Exempel: kolfiber från lignin. Ökat värdebevarande.
Uppgradering snarare än nedgradering vid återvinning.

•

Utmaningar: Kompetens, uthållighet, uppskalning,
IPR.

Vad krävs - Förmågor

14

•

Digital affärsmodellsinnovation
Använda digitala teknologier för att möta kundernas behov på nya
sätt och skapa nya intäktsströmmar. Värde, funktion och delning.
Förebyggande underhåll, framtidsadaptiv design.

•

Ta in omvärlden och att respondera på det man ser. Arbeta agilt
och med innovation inom i stort sett hela organisationen. Modig
dynamisk entreprenörskultur. ”Dynamisk kapabilitet”!

•

Ekosystemstänkande
Se sig själv som en del i ett värdenätverk snarare än som länk i en
linjär försörjningskedja. Se möjlighet med nya samarbeten över
bransch- och sektorsgränser. Få med kunder och leverantörer i
den egna transformationen.

•

Förmåga att disrupta sig själv – ”twin transition”
En strategisk förflyttning med fokus på hållbarhet och
digitalisering.

•

Styrelse och företagsledning som förstår och möjliggör den
hållbara affärslogiken. Nya affärsmodeller möter barriärer.

•

Finanssektor som skapar förutsättningar för transformation för
t.ex. cirkulärt värdeskapande.

Kompetensfrågan är
avgörande
• Kompetensstrategier efterlyses –
nationellt och inom företag.

• Livslångt lärande och
kompetensförsörjning.
• Innovation och transformation är
lika viktiga som teknik och material.

Company Restricted

FÄRDPLANS REKOMMENDATIONER
HUVUDFRÅGAN

REKOMMENDATIONER

1

POLITIKER:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vad behöver svensk
industri för att stärka
sin hållbara
konkurrenskraft på
10-15 års sikt?

2

3

Etablera en industriuppgörelse
Strategi för offentlig upphandling
Omreglering, ofta över domängränserna
Skapa en nationell kompetensstrategi
Stärk den digitala infrastrukturen
Gynna hållbart på bekostnad av fossil
Underlätta och stöd cirkulära materialflöden

INDUSTRI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bevaka hela världen
Ökade insikter i nya material och möjligheterna med dessa
Stärk innovations och transformationsförmågan
Stärk uppskalnings- och internationaliseringsförmågan
Säkerställ styrelsekompetensen inom nya strategiska områden
Formulera en intern talangstrategi
Arbeta fram nya affärsmodeller
Glöm inte den egna basinfrastrukturen och cybersäkerheten

AKADEMI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bli mer lyhörd för industrins behov
Forska mer på det industrin behöver
Släpp fram tvärvetenskapen
Konkretisera det livslånga lärandet
Hitta nya format för forskningsresultat
Inför dataslöjd i skolan

Handlingsplanen - metodik

Company Restricted

BAKGRUND OCH METOD
HUVUDFRÅGAN
BAKGRUND
•

“Färdplan – Teknik, material och
förmågor för hållbar industriell
konkurrenskraft” lanserandes den
6 maj 2020.

•

På styrgruppens avslutande möte
den 27 augusti 2020 fick Susanna
Winzenburg och Adam Edström
uppdraget att återkomma med
en handlingsplan för Färdplan

•

Input var att vänta in FoIpropositionen och använd er av
befintliga plattformar I era
rekommendationer.

REKOMMENDATIONER

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vad behöver svensk
industri för att stärka
sin hållbara
konkurrenskraft på
10-15 års sikt?

2

METOD
•
•

•

•

Utgå från rekommendationerna till
politiker, industri och akademi i
Färdplan.
Gör en gapanalys, se vad som
görs på andra håll och komplettera
bilden.
Svara på vad som behövs i detalj,
vad som redan görs, vad som
saknas och vad som skulle kunna
göras.
Formulera nya rekommendation
där så behövs.

POLITIKER:
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Etablera en industriuppgörelse
Strategi för offentlig upphandling
Omreglering, ofta över domängränserna
Skapa en nationell kompetensstrategi
Stärk den digitala infrastrukturen
Gynna hållbart på bekostnad av fossil
Underlätta och stöd cirkulära materialflöden

INDUSTRI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bevaka hela världen
Ökade insikter i nya material och möjligheterna med dessa
Stärk innovations och transformationsförmågan
Stärk uppskalnings- och internationaliseringsförmågan
Säkerställ styrelsekompetensen inom nya strategiska områden
Formulera en intern talangstrategi
Arbeta fram nya affärsmodeller
Glöm inte den egna basinfrastrukturen och cybersäkerheten

AKADEMI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bli mer lyhörd för industrins behov
Forska mer på det industrin behöver
Släpp fram tvärvetenskapen
Konkretisera det livslånga lärandet
Hitta nya format för forskningsresultat
Inför dataslöjd i skolan

Company Restricted

ETT URVAL REKOMMENDATIONER
REKOMMENDATIONER
URVALSKRITERIER
•

•

1
POLITIKER:
1) Etablera en industriuppgörelse
Långsiktig, över blockgränserna, över mandatperioderna.
2) Skapa en nationell kompetensstrategi
Utgå från de rekommendationer som givits till akademin
3) Stärk den digitala infrastrukturen.

Prioritering bland
rekommendationerna utifrån vad vi
uppfattat som högprioriterat av
uppdragsgivarna.
Sådant som andra aktörer tagit på
sig och där mycket aktivitet pågår
har prioriterats bort, liksom sådant
där uppgiften uppfattats som alltför
omfattande och sålunda kräver
egna större projekt.

2

INDUSTRI:
1) Bevaka hela världen
2) Ökade insikter i nya material och möjligheterna med dessa
3) Stärk innovations och transformationsförmågan
4) Stärk uppskalnings- och internationaliseringsförmågan
5) Säkerställ styrelsekompetensen inom nya strategiska områden
6) Arbeta fram nya affärsmodeller

3
AKADEMI: Lyfts in som en del till nationell kompetensstrategi

URVALSKRITERIER

Det vi prioriterat bort:
För politiker:
Omreglering över domängränserna
Strategi för offentlig upphandling
Gynna hållbart på bekostnad av fossilt

• Prioritering bland
rekommendationerna utifrån vad vi
uppfattat som högprioriterat av
uppdragsgivarna.
• Sådant som andra aktörer tagit på
sig och där mycket aktivitet pågår har
prioriterats bort, liksom sådant där
uppgiften uppfattats som alltför
omfattande och sålunda kräver egna
större projekt.

För industrin:
Formulera en intern talangstrategi
Den egna basinfrastrukturen och cybersäkerheten
För akademin:
Alla rekommendationer för akademin inlagda under Nationell
kompetensstrategi, rekommendation till politiker.
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Rekommendationer/
handlingsplan
Politiker

Rekommendationer – handlingsplan politiker
Vad behövs?

Etablera en
industriuppgörelse

En nationell
kompetensstrategi

•

Långsiktig, över mandatperioderna, över blockgränserna. Helhetsgrepp.
Ökade satsningar på industriell
FU&I. Bejakande av entreprenörskap och startupmiljöer.
•
Tydliga prioriteringar och
rejäla satsningar på det som
bedöms som viktigt. Mindre
duttande.
•
Ökat politiskt intresse för
industrifrågor.

•

Bara en liten del av grunden
för en industripolitik. Mer F än I.
•
Få tydliga prioriteringar –
den akademiska friheten
betonas.
•
Resultatet av lobbying och
inspel från företag och
organisationer.
•
Kortsiktig – gäller som längst
en bit in i nästa mandatperiod.

•

•

•

FoI-propositionen besvarar
inte de problem som industrin
upplever gentemot akademin:
1.
Akademin är långsam på
att ställa om utbildningar till
industrins behov.
2.
Akademin forskar inte
tillräckligt mycket på det som
industrin behöver.
3.
Forskningsresultat är ofta
svårtillgängliga för industrin.

•

Nationell kompetensstrategi
som säkerställer långsiktig
kompetensförsörjning, betona
livslångt lärande.
•
Etablera strategi som svarar
på vilken kompetens vi behöver
attrahera, behålla och utveckla i
Sverige, ta lärdom av Kanada
och Nya Zeeland.

•

Stärk den
digitala
infrastrukturen

Industrin behöver digital
infrastruktur med tillgänglighet
24/7/365, med låg latens och
säker lagringskapacitet.
•
Accelerera utbyggnaden av
5G och edge, med 6G i
åtanke. Komplettera fibernätet
över hela landet.
•
Glöm inte den mjuka
infrastrukturen, elförsörjningen
och cybersäkerheten.

Nämns att behoven av
digital infrastruktur ökar
snabbt, inte minst för AIsatsningar och livslångt
lärande.
•
Prioriterat i samverkansprogrammet Näringslivets
digitala omvandling, men utan
konkreta förslag i
propositionen.

Hur det kan göras?

Vad händer?

FoI-propositionen

Rekommendationer

•

Krävs mycket arbete för att
få ett sådant uppdrag, som bör
komma från industriministern.
•
Fossilfritt Sverige möjlig
förebild. Kräver ledarfigur
accepterad i många läger.
•
Öka intresset bland politiker
för industrifrågor i allmänhet
och digitalisering och material i
synnerhet.

•

•

Samverkansprogrammet
Kompetensförsörjning och
livslångt lärande. Ett nationellt
program för omställningsutbildning är under
utarbetande.
•
Omställnlings- och
kompetensstöd ny post i
statsbudgeten från 2022. Fullt
utbyggt 2026 väntas reformen
kosta 11 miljarder kr/år.

•
Behovet av en ny typ av
institutionaliserad samverkan är
uppenbar när det gäller livslångt
lärande.
•
Krävs en förnyad ”affärsmodell” mellan industri, akademi,
institut, andra utbildningsaktörer,
arbetsmarknadens parter och
statsmakterna.
•
Bättre samverkan mellan
departement och myndigheter.

•
Säkerställ samverkan mellan
departement och myndigheter för
omställningsprogrammet.
•
Industrin bör ge någon
(RISE?) i uppdrag att utvärdera
samverkan ovan.
•
Utnyttja European
Qualification Framework och
svenska motsvarigheten SEQF.
•
Databas för kompetens på
individnivå (betyg, utb-cert, etc).

•

•

•

Stiltje just nu, men frågan är
med bland Teknikföretagens
långsiktiga mål.

Regeringens uppdrag till
Vinnova, DIGG, PTS, VR att ta
fram ett strategiskt program för
digital strukturomvandling.
•
Prioriterat område inom
samverkansprogrammet
Näringslivets digitala
omvandling.
•
5G-utbyggnaden central I
EU:s Recovery and Resilience
Facility - 150 BEUR ska satsas.

Säkerställ att industrins krav
såsom de beskrivs i Färdplan
blir en del av slutsatserna från
Näringslivets digitala
omvandling.
•
Underlätta datadelning
genom fokus på standarder,
juridik, behörighet och övrig
mjuk digital infrastruktur.
•
Få in infrastrukturfrågorna i
Digitaliseringsprogrammet.

Ge någon aktör –
Teknikföretagen, Sv Näringsliv
eller Industrirådet - uppdraget
att verka för etablerandet av en
industriuppgörelse.
•
Dra igång ”kickstart
industripolitik”, gärna ett
samarbete mellan Teknikföretagen och RISE.

Nationell strategi för digital
infrastrukturuppbyggnad. Lär
av det finska exemplet inom
5G.
•
Ökad förståelse för
industrins behov av såväl hård
som mjuk digital infrastruktur
hos politiker.
•
Säkerställ att såväl hård som
mjuk digital infrastruktur blir del
av Digitaliseringsprogrammet.

Rekommendationer/
handlingsplan
Industri

Rekommendationer – handlingsplan industri
Vad behövs?
•
•

Bevaka hela
världen.
I synnerhet
SME
upplever
behov

•
•

•

Ökade
insikter i nya
material och
möjligheterna
med dessa.

•
•
•

•

•

Stärk
innovationsoch transformationsförmågan

•
•

Stärkt omvärldsbevakning
Ökad förmåga att snabbt
agera på förändringar i
omvärlden
Fokus även på Asien, främst
Kina
Arbeta med scenarior och
lägg strategier och
handlingsplaner för olika
scenarior

•

Gemensamma forum där nya
material diskuteras med företag
och investerare.
Investerare behöver utveckla
sin materialkompetens.
Ökad industrikompetens inom
tillämpning av nya material.
Ökad industriell
materialscouting.
Ökad förmåga att hantera den
egna materialpatentportföljen.
Högre prioritet - styrelsefrågor!

•

Fokus på nya affärsmodeller,
fokus på ”den nya
affärslogiken”.
Dynamisk entreprenörskultur. ”Dynamisk kapabilitet”.
Bygg ekosystem med
konstellationer där nya
aktörer tar plats.

•

Berörs inte i FoIpropositionen.

FoI-propositionen omnämner
materialfrågan främst som en
forskningsfråga, inte ur
industriellt strategiskt
perspektiv. Materialfrågans vikt
nämns därtill i en bisats i
avsnittet om test och demo.

Hur det kan göras?

Vad händer?

FoI-propositionen
•

Rekommendationer

Vinnova leder grupp för
foresight med DIGG, TVV och
Energimyndigheten.
•
Fossilfritt Sverige tar höjd för
exponentiell teknikutveckling.
•
Konsultföretag erbjuder
trendanalyser och
scenarioplanering.
•
RISE har dragit igång GIC,
Governance innovation center,
gör ad hoc färdplaner och
spridda scenariouppdrag.

•

Många företag behöver ta
större ansvar för sin
omvärldsbevakning och skapa
en mer responsiv organisation.
•
Publicerade trendanalyser
behöver spridas till SMF för att
öka kunskapen om
exponentiella teknologier, nya
material mm.
•
Kurser i scenarioplanering

•

•

•

•

•
•
•

•
•

RISE forskar inom material
och produktion.
SIP-ar som SIO Grafen,
Bioinnovation, Lighter mfl.
Swerims industrinära
forskning.
Rapporter finns från Saams
m.fl Branschorganisationer.
HM, Astra Zeneca mfl
arbetar med scouting och IPR.
Stockholm Material Hub

Hubbar som fokuserar på
materialspaningar och som har
styrelser som avnämare.
•
Såväl RISE som Swerim kan
ses som plattformar för
materialkunniga personer med
fokus på industrinytta,
aktiviteter som kan expanderas
till mer strategisk nivå.

Ge RISE uppdraget att
regelbundet ta fram industrirelevant foresight och verktyg
för foresightbaserad scenarioplanering som kan användas
av andra aktörer, riktad mot
SMF. Helst regeringsuppdrag.
•
Skapa möjlighet att söka
medel för utbildningar i
scenarioplanering och annan
framtidsanalys.

•
•

•

Innovationsförmåga nämns i
FoI-propositionen som något
av stor vikt, främst för
omställningsarbete. Hur
industrin ska stärka sin
innovationsförmåga
omnämns dock inte.
Vikten av ökad
omställningsförmåga nämns
två gånger.

•
•

•
•

Managementkonsulting.
SISP och högskolornas
innovationskontor bygger
entreprenörskultur.
EU-program som Horizon
Europe och Green Deal.
RISE har: Produktionslyftet,
Omställningslyftet, SME
support, Innovationsledning,
EUSME-support.

•

Erbjud regioner och
kommuner regionala
program där SME:er arbetar
med affärsutveckling med
fokus på hållbarhet och
digitalisering gärna med
fokus på den nya
affärslogiken.

•
•
•

Skapa minst tre hubbar –
inom nanomaterial, stål och
biobaserade material - med
fokus på att ta in och sprida
materialspaningar, och som
samlar materialkunniga,
investerare och avnämare.
Mistra Future Fashion är en
tänkbar förebild.
Hur material-IPR hanteras
bör ingå i hubbens uppgifter.
Roll för Test & Demo?

Stärk samverkan mellan de
pågående initiativen.
Stärk samverkan mellan testoch demoanläggningar.
Identifiera gap bland de
initiativ som pågår. Vems
initiativ bör detta vara?
RISE? Vinnova?
Tillväxtverket?

Rekommendationer – handlingsplan industri
Vad behövs?

Stärk uppskalnings och
internationaliseringsförmågan

Säkerställl
styrelsernas
kompetens inom
nya områden
av strategisk
betydelse

Arbeta fram
nya lönsamma
hållbara affärsmodeller

•

Stärkt förmåga att skala upp
produkter och tjänster som kan
nå en större och internationell
marknad. Kräver ofta stärkt
finansiering.
•
Kollektiv kunskap om hur
lyckades uppskalningar
lyckades – hur ser
framgångsrecepten ut?

•

•

Insikt i problemets magnitud
och förmåga att gå från strategi
till handling.
•
Exponentiell utveckling bör
synliggöras över branschgränser Viktiga områden är AI,
AM transformation,
cybersäkerhet, nya material.
•
Branschöverskridande
resultatsamverkan för
kompetensutveckling krävs.

•

•

•

Tjänstebaserade hållbara
och cirkulära affärsmodeller
kräver (ofta) ökad digitalisering
av såväl interna som externa
processer, såsom i ”den nya
affärslogiken”.
•
Ta höjd för utmaningen att
hantera flera affärsmodeller
samtidigt.
•
Tillgängliggör och tillämpa de
forskningsresultat som finns.

Vinnova ska få uppdraget att
att ”utveckla och stärka
förmågan hos svenska aktörer
inom avancerade digitala
teknologier,
kompetensområden och
affärsmodeller” enligt FoIpropositionen.

Berör inte frågan

Väldigt tunt. Enda gången
ordet affärsmodell nämns är i
Vinnovas uppdrag, se punkt 4
ovan.

Hur det kan göras?

Vad händer?

FoI-propositionen

Rekommendationer

•

Digitaliseringsprogrammet
betonar uppskalning och
internationellt ledarskap.
•
EU stöder uppskalning
genom (sam-)investering I
utvalda bolag.

•

Studera framgångsfaktorerna från lyckade
uppskalningar så som
Northvolt, Klarna, Spotify, King.
Även från lyckade konsortier
som Hybrit.
•
Sänk risken för privata
finansiärer som investerar i
uppskalningsskedet.

•

•

Styrelseutbildningar från
Almi, Styrelseakademin och
kommersiella aktörer behandlar
inte frågorna i tillräckligt hög
omfattning och inte med
tillräckligt djup.
•
IVA lyfter många av
frågorna.
•
RISE har påbörjat ett arbete
med styrelser kring de nya
cirkulära affärsmodellerna.

•

Behovsinventering av
styrelsers och
finansmarknadens förståelse
för exponentiell utveckling,
materialutveckling,
tjänstefiering, cirkulär ekonomi
och cybersäkerhet.
•
Dra slutsatser från den
inventering som görs på RISE,
och vid behov skala upp den.
•
Samverkan, ”train the
trainer”.

•

•

•
•
•

•

Många storföretag långt
framme, som SKF, Scania,
Volvo Cars, AB Volvo, HM.
•
Högskolor och institut har en
rad initiativ och verksamheter.
•
Nordic innovation (Nordiska
ministerrådet) har tagit fram en
digital ”Playbook” för
grunderna i cirkulär ekonomi.
•
Regionala satsningar.

Omställningslyftet.
Industriell urban symbios.
Ge industrin fler ingångar till
forskningsresultat från exvis
Sustainable Business, GIC och
från digitaliseringssidan.
•
Digital plattform + program
för spridning av forskningsresultat - ”Digital bootcamp” för
förändringsledare.
•
Affärscoachning av SMF.

Utveckla samverkan med
EU:s finansiärer för att
tillsammans med nationella och
privata aktörer minska risken
vid uppskalningsfinansiering.
•
Sprid kunskap kring
framgångsrik uppskalning
genom hela
innovationssystemet.

Ta fram kursmoment inom
specifika strategiska frågor
med styrelser som målgrupp.
•
Stärk och sprid budskapet
kring de ansträngningar som
görs för att transformera
finansmarknaden, exempelvis
Sustainable Finance Lab och
Finanskompetenscentrum.
•
Innovationssystemet – inte
minst RISE - behöver arbeta
mer med styrelsefrågor.

Säkerställ Omställningslyftets fokus på digitalisering
och dess koppling till nya
lönsamma och hållbara
affärsmodeller.
•
Fokusera på samverkan och
uppskalning av befintliga
initiativ – de som ger lyckat
utfall bör bli nationella
angelägenheter.

Medverkande

Färdplansprojektets medverkande
Styrgrupp:
Jan-Eric Sundgren, styrgruppsordförande
Charlotte Brogren, Alimak
Johan Carlstedt, IVA
Mikael Dahlgren/Stefan Thorburn, ABB
Erik Ekudden/Mats Nilsson, Ericsson
Kajsa Hedberg/Lena Strömberg, SISP
Tord Hermansson, Lindholmen Science Park
Torbjörn Holmström, AB Volvo
Lars Henrik Jörnving/Hans Olofsson, Scania
Anna Hultin-Stigenberg, RISE
Åsa Sundqvist, LKAB
Aleksandar Zuza, IF Metall
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Ledningsgrupp:
Jan-Eric Sundgren ordförande
Andreas Aurelius, Vinnova
Margaretha Groth, Vinnova
Peter Johansson, Teknikföretagen
Per-Olof Sjöberg, RISE

Projektgrupp på RISE
Stig Larsson, projektledare
Adam Edström
Susanna Winzenburg
Ulrika Harlin
Sten Grahn

