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SWEREA: Med siktet mot framtiden

När materialen blir allt smartare, måste människorna hänga med. Vi på Swerea blickar 
nu framåt mot morgondagens material, som blir allt smartare och mer komplexa, för 
att förstå och vara förberedda på vilka material som kommer regera, inte bara idag utan 
också på tio eller tjugo års sikt. Vi vill få en bild av framtidens material, hur de ser ut 
och varför de ser ut som de gör.

Swerea såväl som våra kunder möter idag en mängd samhällsutmaningar, från  
miljöfrågor till frågor om konkurrens och samarbete över landets gränser. Vi är  
övertygade om att vår breda kunskap om material och materialutveckling är en  
nyckel för att övervinna dessa utmaningar, och att vårt arbete med skapande,  
hantering och återvinning av material kommer att vara avgörande för att stärka  
Sverige och svensk industri. Framtidens material innebär stora möjligheter för en  
industrination som Sverige.

Swerea har i arbetet med denna rapport kartlagt kunskapen om materialen, hur de 
används, och hur de utvecklas inom vitt skilda områden, både inom industri, akademi, 
och samhälle, i Sverige men även internationellt. Till vår hjälp har vi haft nästan 400 
personer med olika kompetenser och erfarenheter. Vi har identifierat några tydliga  
sanningar om framtidens material, som kommer att forma de produkter och de tjänster 
vi kan förvänta oss i en framtid som snart blir samtid. Med dessa insikter kan vi ännu 
bättre utveckla och förbättra moderna material, och samtidigt 
anpassa oss till de förändringar som sker i omvärlden och som 
ställer nya krav på material och materialkunskap.

Vi hoppas att du genom denna rapport kommer få en god  
bild av framtiden. Vårt arbete med material utvecklas  
ständigt, och vi hoppas att kunna inspirera dig att följa vår  
vision mot att inte bara förstå framtidens material – utan  
också att använda dem. 

Med hopp om trevlig läsning
Göran Carlsson
Koncernchef, Swerea AB

Foto: Jennie Pettersson
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Materialens historia

Stenåldern. Bronsåldern. Järnåldern. Material har alltid varit ett mått på människans utveckling, en  
begränsande faktor för all annan innovationskraft och uppfinningsrikedom. Från keramiken som gav den 
tidiga människan möjlighet att förvara och transportera mat och dryck, till vackra tyger som under flera 
århundraden var själva definitionen av lyx, till vapen av brons och stål som högg ut de stora imperierna 
ur stridande småriken – material har avgjort vem som är rik eller fattig, vem som äger framtiden och 
vem som är föråldrad. Idag omger de våra dagliga liv i allt från mikrochips i mobilen till stålbalkarna  
i våra väggar.  

Vägen hit har inte varit enkel. De första materialen fanns lätt tillgängliga i naturen, på marken eller i 
växter och djur, men de var svåra att använda, bräckliga, tunga och otympliga. Under årtusenden tjänade 
de ändå människan väl i form av allt från kläder till bostäder och redskap. Först när vi blev bofasta kom  
behovet efter bättre material, nya material som inte bara gick att hitta på marken utan krävde arbete och 
ett gott öga för resurser. Vi började bränna lera, smälta koppar, väva tyger. Materialen var inte längre 
enbart en begränsning – de hade blivit en möjlighet. 

STÅL, GULD OCH SIDEN

Men med möjligheten kom också ett hot. Guld och silver blev lön åt stridande soldater, och den som 
hade tillgång till koppar och tenn hade också tillgång  till ett stort militärt övertag. Plötsligt blev det  
avgörande att kunna utveckla materialen, förbättra dem ytterligare. Brons fick ge vika för järn, som blev 
stål, som blev stål från Toledo och Damaskus, framställt av bättre råmaterial och med bättre tekniker. I 
årtusenden var de våra mest avancerade material, väl avvägda legeringar som konstruerades till vapen 
och verktyg med den yttersta försiktighet. Nu hade vi börjat skräddarsy konstruktionerna, framställa 
material som  långsamt, stegvis förbättrades från en generation till en annan. 

Med industrialiseringen kom nya materialutmaningar. Massproduktion innebar utveckling, driven inte 
av nödvändighet utan av konsumenter som krävde bättre, lättare, starkare, vackrare produkter. Helt nya 
material föddes i laboratorier, material som fanns till för människans skull och kunde svara på hennes 
behov. De spred sig kvickt genom all industri, och vi började utvinna, förfina och utveckla material i en 
takt aldrig tidigare sedd. 

TILLBAKA TILL RÖTTERNA

Idag står vi inför nya materialutmaningar. Återigen har vi börjat se att materialen inte bara är våra  
tjänare, utan också innebär en begränsning – stål, olja, och sällsynta jordartsmetaller är bara några få 
av de pelare som samhället bokstavligt talat bygger på. Vad gör vi om de tar slut? Trots våra enorma 
framsteg har vi aldrig kunnat klara oss utan de material vi finner i naturen – i marken, i växter och i djur. 
Framtidens material ser ut som förr – men är idag ändå helt annorlunda. 



6 FRAMTIDENS MATERIAL

Rapporten i ett nötskal

 Tre underliggande krafter driver förändringarna i dagens materialindustri:

• Ändlösa begär: Ständigt ökande och ofta orimliga krav på bättre, lättare och starkare  
material, som ska kunna svara mot de krav som ställs på produkten.

• Rymdskeppsparadigmet: Ett skifte mot en mer holistisk hållbarhetssyn på material, och en 
medvetenhet om att råmaterialen på planeten Jorden faktiskt är ändliga.

• Effektivitetsjakten: Stegvisa, ofta slumpmässiga förbättringar i liten skala, men som sker allt 
oftare och snabbare i en modern uppkopplad tid, där nya innovationer kan delas blixtsnabbt. 

I skenet av dessa krafter kan vi urskilja sju fundamentala sanningar om framtidens material. 
Framtidens material…

1. Drivs av kunder från helvetet och paradiset. Krävande kunder som vill ha mer och betala 
mindre är ett starkt incitament till att utveckla nya och bättre material i snabb takt. Resultatet 
blir en framtid med högre grader av samarbete med kunder, för att kunna förstå deras behov 
– helst redan innan de vet om dem själva.

2. Är miljösmarta – med förbehåll. Framtidens material är givetvis designade på miljösmarta 
sätt, med lättvikt, energibesparing, och låga koldioxidutsläpp i åtanke – men frågan är hur 
lätta de blir att återvinna. Komplexa och skräddarsydda material ställer höga krav på  
framtidens återvinningssystem.

3. Finns i Sherwoodskogen. Skogen är en naturlig källa till råmaterial för mycket av det som 
idag görs av olja. För skogsrika nationer som Sverige finns det goda förutsättningar att bygga 
en helt ny avancerad råvarubaserad materialindustri.
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4. Är hyperdesignade. Det finns ingen anledning att tro att trenden mot mer designade och 
skräddarsydda produkter kommer sakta ner – snarare tvärtom. I framtiden designas även 
materialen, kanske hela vägen ner på atomnivå, för att kunna möta de allt högre krav som 
ställs på dem.

5. Är uppkopplade. Sensorer finns på mycket redan idag, menkommer i framtiden kunna 
bakas in i materialen i långt högre grad, som invävda fibrer, smarta ytbeläggningar, ledande 
nanorör eller andra former. Materialen kommer själva att kunna rapportera sprickor,  
överhettning och andra problem, via sakernas internet. 

6. Föds i korsvägarna. Det blir allt svårare för en enskild aktör att utveckla sofistikerade och 
avancerade material. Framtidens material föds därför sällan inom något enskilt företag, utan 
snarare i samverkan mellan många olika aktörer, var och en med sina egna kompetenser, 
krav, och styrkeområden.

7. Skapas av nya pionjärer. Nya spelare från IT- och rymdindustrin, bland andra,börjar i 
högre grad driva materialutvecklingen. Ofta har de råd att leda stora samarbeten eller, om de 
måste, till och med utveckla vad de behöver själva. Pionjärer från andra branscher ger sig in  
i materialindustrin, både som samarbetspartners och som konkurrenter. 

Sett till sin helhet är framtidens material komplexa och utmanande, inte lätta att hantera ens  
för erfarna utvecklare eller tillverkare. De behöver studeras från många olika perspektiv, där  
flera är nya för industrin. Framtiden ligger i samarbeten och viljestyrkan att förändra synen  
på material, från något statiskt och simpelt till något levande och komplext. Materialen är och  
förblir en del av ett större ekosystem, både ekonomiskt men också ekologiskt – de genomsyrar  
all mänsklig aktivitet, från samhälle till industri och praktiskt vardagsliv.
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Att förstå framtidens material

Arbetet med att ta fram denna rapport har varit en lång resa som började 
för snart två år sedan med rapporten Framtidens industri. Redan där såg  
vi hur material är på väg att bli allt mer centrala, och hur ny produktions- 
teknik som till exempel additiv tillverkning öppnar upp nya materialarenor  
samtidigt som nya industriella paradigm som den cirkulära ekonomin  
ställer nya krav på materialen. Med detta projekt var ambitionen att  
utforska dessa frågor på djupet.

AVGRÄNSNING OCH ANALYSARBETE
Kartläggningen av framtidens material inleddes med en avgränsning och 
diskussion kring vilka material som ligger i fokus för undersökningen  
och vad som är mest intressant. Beslut togs att avgränsa materialet genom 
att utelämna biomedicin samt genetiskt modifierade levande material, även 
om dessa är intressanta, eftersom de till stor del faller utanför industrins 
ramar och återfinns mer inom life science eller livsmedel. Med detta som 
bakgrund inleddes därefter analysarbete kring exempel på intressanta  
material just nu, och hur de illustrerar och förklarar vad vi kan vänta oss 
från materialen i framtiden.

EXPERTINTERVJUER
Utöver analysarbetet genomförde vi intervjuer med ett tiotal experter från 
olika områden kopplade till material, inom allt från materialutveckling  
till användning, forskning och återvinning. Majoriteten av dessa är  
verksamma inom tung industri eller verkstadsindustri, men vi talade även 
med experter inom mode och forskning. Intervjuerna genomfördes tidigt 
under 2016. Genom intervjuerna fick vi möjlighet att fånga nya perspektiv 
och testa hypoteser som formulerats under analysarbetet. 

Med analysarbetet och intervjuerna som bas väcktes en rad nya frågor  
samtidigt som en en idé kring rapporten började ta form. Men idén 
behövde testas innan vi kunde knyta ihop säcken.
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ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND INDUSTRINS 
AKTÖRER OCH EXPERTER
Testet genomfördes, bland annat, med hjälp av en bred enkät- 
undersökning bland företagsledare och experter inom i första hand 
industri och akademi i Sverige. Med denna var ambitionen att testa 
hypoteser men också att skaffa en bild av hur man inom olika branscher 
ser på materialutvecklingen historiskt och under de kommande 10-15 
åren, vilka de största utmaningarna och möjligheterna är och  
vilka aktörer som uppfattas som ledande inom materialområdet. De 
intervjuade är aktiva inom områden som materialforskning, material-
utveckling, materialanvändning och återvinning, och kommer från en 
lång rad branscher där de vanligaste är stål och metall, verkstad, textil, 
fordon, polymer och komposit, gjuteri, akademi och forskningsinstitut. 
Enkäten genomfördes under januari 2016 och besvarades av cirka 400 
personer. Svar samlades även in från Swereas ledning och en mindre 
internationell grupp av futurister. Av respondenterna arbetade ungefär 
hälften (53%) inom forskning och utveckling och en femtedel (22%) 
inom allmän ledning, framför allt chefer för koncerner eller bolag samt 
affärsområdeschefer. Övriga respondenter (23%) uppgav sig arbeta med 
produktion eller andra arbetsuppgifter. 

ANALYS, TOLKNING OCH RAPPORTSKRIVNING
Med enkätsvaren som bas satte själva rapportarbetet igång. Den  
övergripande strukturen för rapporten bestämdes under ett analys-  
och resultatmöte med Swereas ledning. Här diskuterade vi också  
fördjupningar, intressanta exempel värda att belysa och strategiska  
konsekvenser av den utveckling vi kunde skönja. Därefter började  
arbetet med att sammanställa allt i den rapport du nu håller i din hand.
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Framtidens material uppstår inte ur tomma intet. De formas av omvärlden i  
lika hög grad som de formges av designers, ingenjörer och forskare, utifrån de  
krav som ställs på dem och den nytta de kan göra. Idag kan vi styra över nästan  
alla egenskaper vi vill att ett material ska ha – men vad är målet? Vad är det  
egentligen som styr utvecklingen? Tre centrala drivkrafter visar på vad som  
kommer vägleda framtidens materialutveckling: ändlösa begär, rymdskepps- 
paradigmet och effektivitetsjakten.

Tre krafter som formar materialen

ÄNDLÖSA BEGÄR

Året var 2007 och Apple var på väg att släppa sin iPhone – en storsatsning som just 
då såg tveksam ut. Det var en månad kvar till release när Steve Jobs kallade samman 
sitt team av ingenjörer i ilska och frustration över att produkten inte höll måttet. 
Han hade burit en prototyp i fickan och upptäckt något förfärligt – skärmen blev 
repig. Plasten den bestod av repades lätt om den låg an mot något, och hur, frågade 
han, skulle man då kunna bära den i fickan, tillsammans med nycklar, mynt, eller 
något annat med vassa kanter? 

”Jag vill ha den av glas”, sa Steve Jobs. Och så blev det också. Men det glas som  
ingick i skärmen sex veckor senare fanns inte när han gav ordern. Det uppfanns,  
utvecklades och togs till produktion eftersom det behövdes, av ett jätteteam av 
ingenjörer i Shenzhen. Historien illustrerar en fundamental drivkraft bakom 
utvecklingen av nya material – de tas fram eftersom någon vill ha dem, någon  
med tillräckligt med pengar och tillräckligt med viljestyrka. Men material tas  
också fram för att människor i allmänhet vill ha dem – även om de inte vet om det. 

Skärmar som inte får repor är bara ett exempel. Mer miljövänliga bilar är ett annat. 
Strumpor som inte luktar, motorer som inte bullrar, fönster som släpper in lagom 
med ljus – listan på orimliga och nästan omöjliga begär kan göras hur lång som 
helst. Ändå går de ofta att bemöta. 

Vi lever i en begärsekonomi, där nya utvecklingar drivs av begär efter nya och allt 
mer omöjliga saker. Med möjligheten att skräddarsy material och utforma dem efter 
kundens behov blir kunderna mer och mer ”bortskämda”, och förväntar sig material 
i superlativa termer: bäst, vackrast, lättast, skönast, starkast, och så vidare. Det som 
igår var omöjligt är möjligt idag – och imorgon är det troligen ett krav. 
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Begärsekonomin påverkar materialutvecklingen i jättekliv – när ett behov uppstår, 
och någon tillräckligt inflytelserik person eller organisation kan kliva in för att möta 
behovet, sker förändringar och förbättringar i plötsliga och ofta oväntade språng.  
En av de stora drivkrafterna bakom utvecklingen av nya material är när någon  
ny innovation kräver snabba materialutvecklingar – då tvingas ofta helt nya eller  
åtminstone kraftigt förbättrade material fram. Dylika ”guldruscher” är sällsynta, 
men har på senare år skapat många nya innovationer. Här ser vi exempel på  
material som tagits fram helt enkelt därför att folk vill ha dem – och är villiga  
att betala bra för att få det de söker. 

Böjbart glas – för att telefonen ska överleva bakfickan

Steve Jobs problem med att telefoner måste rymmas i byxfickor löstes inte bara för 
att materialet blev resistent mot repor. En stor, stel telefon är klumpig att bära med 
sig – så mycket bättre då med en böjbar telefon, som tål att sittas på eller att knölas 
ner i fulla handväskor utan närmare besvär. Men för att ha en böjbar, repfri telefon 
krävs böjbart glas. Willow Glass är en sådan innovation som togs fram av Corning; 
materialet kan böjas och nästan dubbelvikas, och förutom att lösa problemet med 
böjbara telefoner kan det användas till alla möjliga former av skärmar. Glaset är tufft 
och tåligt och kan till och med rullas runt ett föremål för runda skärmar, till exempel 
på pelare på järnvägsstationen – eller varför inte runt armen, så att smartwatchen får 
en större skärm?

Liquidmetal – en metall så bra att ingen annan får ha den

Liquidmetal är en mycket lättformad metall, som går lika bra att forma som  
termoplaster. Lägg därtill att den är stark och stryktålig som titan, och klarar  
smällar och repor, och du får en mycket attraktiv metall – speciellt för elektronik- 
prylar. Metallen ingår i mycket av Apples elektronik, och faktum är att de 2012 
ingick ett exklusivt partnerskap med metallens producenter; de ville inte ge någon 
konkurrent tillgång till det värdefulla materialet. Liquidmetal utvecklades under 
tidigt 2000-tal, men användes då framför allt till sportredskap som golfklubbor. 
Under senare år har olika applikationer på mindre föremål, som klockor, snabbt 
utvecklats. Även här har ett företag lagt beslag på materialet, nämligen Swatch,  
som har unik rättighet att göra klockor av materialet.  

”The whole strategy is to 
get there by design. Instead 
of experimenting until you 
find something, you  
completely create it  
beforehand at the work- 
station. Then you test it 
and see if it’s true.” 
Greg Olson,
Chief Science Office, QuesTek
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Agion – självtvättande material mot bakterier och mikrober

Agiontyger är försedda med mikroskopiska silverjoner förpackade i zeolit  
(aluminumsilikat i pulverform) – direkt i tyget. Silverjonerna dödar bakterier och 
förhindrar celldelning, utan att några andra kemikalier är inblandade. Resultatet 
blir luktfria kläder, och tekniken kan användas i högre doser till säkra bandage och 
andra tyger inom sjukvård och hälsa. Materialet är ett alternativ till klorin, bromin, 
eller plaster, som ofta gör konsumenter nervösa och oroliga för gifter. Det är  
framtaget för att bemöta ett behov efter ett material som är fritt från bakterier  
och inte luktar, men samtidigt känns ”naturligt” och hälsovänligt. 

RYMDSKEPPSPARADIGMET

”Jorden har blivit ett rymdskepp, utan obegränsade reserver av någonting, vare sig 
det gäller att utvinna eller att förorena.” Så sade ekonomen Kenneth Boulding redan 
på 1960-talet, men nu har hans vision på allvar tagit fart – fler och fler företag blir 
medvetna om behovet av att kunna tänka och agera cirkulärt. Det går att tala om  
ett nytt paradigm, ett nytt tankesätt som alltmer genomsyrar både industri och  
samhälle och som inte bara är något för miljöförespråkare längre. Faktum är att det 
finns pengar att tjäna i att minska sin utvinning och istället satsa på återvinning, 
eller åtminstone att försöka använda sina råmaterial på ett mer effektivt sätt – och 
där det finns möjlighet att spara finns det också enorma konkurrensfördelar.  

Det råder dessutom ett stöd bland allmänheten att utveckla system för mer  
effektiv materialanvändning. I forskningsinstitutet Innventias International  
Consumer Survey var ”skapa mer effektiva system för materialåtervinning” den  
mest populära miljöåtgärden av tolv alternativ, i alla deltagande länder – mer 
populärt än att beskatta koldioxidutsläpp. I en allt mer miljömedveten värld skiftar 
strålkastarna långsamt över från energi till material, något som är betydligt svårare 
att förnya om det tar slut. Slöseri med material är helt enkelt inte gångbart längre.

Att tänka cirkulärt innebär att tänka annorlunda, både på sig själv och sin  
omgivning. För industriföretag innebär det att se allting som resurser, och att  
minimera förluster av material vare sig det rör sig om nyvunna råvaror eller  
spillrester i fabrikerna. 
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För individer innebär det en omställning från att tänka på sig själv som  
konsument till att se sig som en del i ett större system. Man kanske inte bokstavligen 
hyr materialet i sin produkt, men man är bara en i ett långt led av användare av det. 
Cirkularitetsparadigmet påverkar i allra högsta grad hur vi utvecklar och skapar nya 
material, dels eftersom det ger oss nya råvaror i form av återvunna material – men 
också eftersom det förlänger livscykeltänket till efter det att produktens livstid är 
slut. Lagstiftning, konsumentattityder och företagens egna kalkyler befinner sig i ett 
delikat samspel, som i slutändan handlar om att tillverka och använda material på 
ett så effektivt sätt som möjligt. Materialet ska vara perfekt för produkten, men också 
helst vara användbart långt efter att produktens livscykel är över – vilket driver på 
förändringar på många olika fronter. Här ser vi några exempel på material som är 
framtagna särskilt för att passa in i en cirkulär värld.

Zpagetti – trikågarn från modebranschens spill

Zpagetti är både ett varumärke och ett material som säljs direkt till konsumenter –  
i form av garn att tillverka hemstickade produkter med. Materialet består helt av spill 
från modeindustrin, oftast i form av bomull, elastan och lycra. Dess exakta innehåll 
och färg varierar efter modebranschens nycker, beroende på vad som nyligen kastats 
bort, men kvalitetssäkras för att vara användbart att sticka eller virka med. Garnet  
är tjockt och lite svårare att arbeta med, eftersom det består helt och hållet av  
blandade bortslängda textilfibrer. Men det är inget problem – holländska  
tillverkaren Hooked har även tagit fram extra stora virknålar i bambu, som  
givetvis är helt återvinningsbara. 

SaproGlue – byggmaterial av sågspån och gyttja

När man badar i en svensk insjö, och sätter ner fötterna på den leriga bottnen,  
får man resterna av hela ekosystem mellan tårna. Gyttjan kallas för sapropel, och 
består av döda växter och annat organiskt material som sjunkit ned och långsamt 
komposterats på sjöns botten. SaproGlue är ett speciellt klister utvecklat i Lettland, 
som består av just sådan slam och gyttja från insjöar. Om man kombinerar det med 
sågspån, träfibrer eller annat träspill får man ett tjockt och bra isoleringsmaterial, 
helt nedbrytbart och snällt mot miljön. Materialet är inte bara gjort på rikligt  
tillgänglig undervattenskompost, det möjliggör också praktisk återvinning  
av träspill, vars återvinningsbarhet annars går förlorad om det kombineras  
med oorganiska lim. 
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Plasphalt – vägar av flaskor, burkar och lådor

Plasphalt utvecklades i slutet av 1990-talet i USA. Företaget bakom det gick i  
konkurs cirka tio år senare – men initiativet har upprepats, både i Kanada och 
Nederländerna. Principen är att återanvända bortslängd plast i asfaltsblandningar, 
vilket leder till stadigare och tåligare vägar, samtidigt som bortslängd plast är  
lättillgängligt. Plasphalt-uppfinnarna uppgav att en väg med materialet håller 27% 
längre. Då fanns inte marknaden att investera i materialet, som är något dyrare att 
tillverka än vanlig asfalt, men idag ser situationen annorlunda ut och idén har  
återupptäckts. Företag i olika länder experimenterar med rätt blandningar för att 
skapa tåligare vägar, samtidigt som man får en användning för de plastsopor som så 
gott som alla moderna länder behöver hantera. 

EFFEKTIVITETSJAKTEN

Härdat stål, i noggranna vikta lager, var hemligheten bakom japansk krigföring  
i århundraden – de berömda svärden som blivit symbolen för landets historia.  
En sofistikerad materialkonstruktion ligger bakom de välkända vapnen, som  
kompenserade för det orena stål som stod till buds. Genom stegvisa utvecklingar, 
långsamt och försiktigt under århundraden, kunde svagt och skört stål bli starkare 
och starkare för varje generation. Den här utvecklingen i materialteknik är på intet 
sätt unik för Japan – den speglas hos alla materialforskare världen över. Vi är  
ständigt på jakt efter något som är lite bättre, som tar det rena stålet eller de  
obehandlade fibrerna och gör något nytt, något bättre – något ostoppbart. 

Effektivitetsjakten är den mest grundläggande drivkraften bakom material- 
utvecklingen, och har antagligen alltid varit det. Förändringarna sker likt en  
Poissonprocess – små, slumpvisa upptäckter och förbättringar efter otaliga  
experiment, som måhända inte revolutionerar världen men som gör material- 
konstruktionen några gram lättare, eller någon millimeter tunnare, eller aningen 
mer hållfast. I en global värld kommer dessa upptäckter allt tätare. Forskare världen 
över kan dela sina upptäckter på ett ögonblick, eller bygga vidare på arbete utfört 
av någon på andra sidan jorden. Förr kunde många upptäckter gå förlorade – man 
var tvungen att uppfinna hjulet igen och igen, när länderna satt och tryckte på sina 
vetenskapliga upptäckter och material var en fråga om statshemligheter. Idag, i ett 
globalt kunskapssamhälle, är alla materialutvecklare medarbetare, och därtill  
medtävlare, i jakten på det effektiva. Målet kommer vi troligen aldrig att nå; det  
finns alltid något lite lättare, lite starkare, lite bättre, alltid ett nytt mål på horisonten, 
just utanför vår räckvidd. 

”The linear ’take- 
make-dispose’ system, 

which depletes natural 
resources and generates 

waste, is deeply flawed and 
can be productively  

replaced by a restorative 
model in which waste does 

not exist as such but is only 
food for the next cycle.” 

Ellen MacArthur
grundare MacArthur Foundation
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TRE KRAFTER SOM FORMAR MATERIALEN Att materialen snabbt blir effektivare, och att det finns bättre metoder för att  
förbättra dem, innebär både en välsignelse och en förbannelse för material- 
tillverkarna. Det är en fördel eftersom det ger dem möjlighet till en bredare palett  
av material, egenskaper, ingredienser och kompetenser, men det är också ett stort 
hot eftersom konkurrenterna också har tillgång till samma fördelar. Visar sig de  
vara duktigare på att nyttja sina nyfunna styrkor kanske de slår ut de svagare, och 
det kan vara svårt för ett företag att veta hur man bäst utnyttjar alla de nya verktygen 
och upptäckterna. Det här är en subtil förändring, som kan smyga sig på även de 
duktiga tillverkarna – det är, oftast, inte enskilda disruptiva teknologier som kastar 
om materialindustrin, snarare rör det sig om ett maratonlopp med små, gradvisa 
förändringar. Den som inte håller sig kvar i racet försvinner inte på en gång, men  
bit för bit hinner de mer effektiva konkurrenterna avlägsna sig mot horisonten.

Internationell forskning kring olika nya material av den här typen, som är lite  
bättre än sina föregångare, kan ofta leda till nya industristandarder, åtminstone  
inom vissa nischer. Kostnadsskillnaden, den kanske minst dramatiska förändringen, 
är ofta den som avgör vad som sprider sig. Ett material kan ibland vara något sämre 
än de äldre konkurrenterna, men är det mer kostnadseffektivt har det goda utsikter 
att dominera i alla fall. 

Nanomanipulerad B2-legering – stålet som kan flyga

Stål är starkt, hållfast och bra till mycket men tyvärr mycket tungt. Det är en  
välkänd utmaning och ett man länge arbetat på att överkomma. Lättare stål  
skulle kunna förbättra konstruktioner i allt från flygplan till byggnader, där  
man idag måste använda dyrare metaller som titan. På 1970-talet upptäckte  
sovjetiska forskare att man kunde legera stål och aluminium för att skapa ett  
lätt och starkt material som dessutom var mycket billigare än konkurrenternas.  
Det enda problemet varatt materialet blev för bräckligt. Ett sydkoreanskt team  
lyckades 2015 hantera problemet genom nanomanipulation av intermetalliska 
föreningar, som innebär att orenheterna sprids ut jämnt i materialet och förhindrar 
spröda, svaga punkter. Materialet är så lätt att vi kanske en dag kan bygga flygplan i 
det – och kostar bara en tiondel så mycket som titan. 

Grätzelsolceller med grafen – sol, vind och vatten för en hållbar framtid

Grätzelsolceller är känsliga solceller som fungerar även när det är mörkt och de är 
billiga att tillverka. Tyvärr fungerar de, precis som andra solceller, inte särskilt bra i 

”My view is that all  
engineering problems are 
fundamentally materials 
problems. To address these 
problems, you take the best 
materials you have, and 
you apply them to whate-
ver you need. We are now 
at the stage where we have 
materials to the level we 
want them, but we still 
have to improve their  
properties and push the 
boundaries even further.”

David Cardwell
Professor i supraledare, Cambridge
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regnigt och blött väder – men det kanske finns ett sätt att utvinna el ur dem  
ändå. Forskare från Qingdaos universitet i Kina täckte solcellerna med ”super- 
materialet” grafen. Kombinationen mellan de två visade sig utvinna el ur själva 
regndropparna. Inte mycket, visserligen, men om de också utsätts för solljus kryper 
effektiviteten upp jämfört med konventionella solpaneler i regnigt väder. Kanske  
kan detta på sikt leda till mer effektiva metoder att utvinna småskalig energi såväl  
i vackert väder som i regn och snålblåst. Otvivelaktigt en välkommen innovation  
för oss nordbor. 

Levande glas – en egen ocean i fönstret

Flerglasfönster är vi vana vid – men vi är också vana vid att ”materialet” mellan 
glasskivorna är luft, som värms upp av solljus och håller temperaturen. Kanske är det 
dags att tänka om – i varje fall vad gäller vissa typer av fönster där utsikten inte är  
så viktig. Arup, kanske mest kända för sitt arbete på Sydneys operahus, har utvecklat 
fönsterglas varvade med alger och vatten. När solen lyser, blommar algerna grönt 
i fönstret, och skapar energi i form av biogas och biomassa. Dessutom värmer de 
vattnet, vilket inte bara isolerar byggnaden utan dessutom värmer upp den, så  
länge vädret är skapligt soligt. 

De fem mest intressanta materialen och 
materialkombinationerna idag, enligt de 
öppna svaren i vår undersökning:

1. Stål
2. Kompositer
3. Aluminium
4. Plast
5. Alla former av material med speciella     
egenskaper

”Idag är materialen  
homogena, men i  

framtiden kommer vi ha 
samma material som har 
olika egenskaper på olika 

ställen. Till exempel kanske 
för att uppnå en väldigt 

bra utmattningshållfasthet 
men ändå kunna montera 
på ett lätt sätt. Hårdare på 
ett ställe men mjukare där 

det ska monteras.”
Ingegerd Annergren, Forskningschef, Scania
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Vart är vi på väg? 

Framtidens material uppstår inte ur tomma intet – övergången från de gamla  
materialen till de nya är en evolutionär process, som på många sätt följer  
tydliga mönster. Men det finns också ett par överraskningar, områden där  
förändringarna accelererar mycket snabbt. Här finns de stora evolutionära kliven,  
från gårdagens material till morgondagens – och de sker framför allt inom området 
miljö, där både biobaserat och återvinningsbart tycks bli mycket viktigare, jämte 
miljövänlighet i största allmänhet. 

Figur 1: Utvecklingstakten för  
olika materialegenskaper. Alla dessa  
egenskaper har blivit allt mer före- 
kommande; i vår undersökning bad  
vi respondenterna jämföra ökningar  
över de senaste 15 åren med hur mycket 
de väntar sig se ökningar de kommande 
15 åren. All materialutveckling kommer  
accelerera, särskilt ”lättare att återvinna” 
och ”mer biobaserade”.

Egenskap Accelerationstakt

Lättare att återvinna       102%

Mer miljövänliga att tillverka      40% 

Mer biobaserade       63%

Mer miljövänliga att använda      33%

Mer adaptiva till olika användningsområden    27%

Mer brett funktionella (ett flertal praktiska funktioner)    24% 

Svårare att använda, kräver mer av användaren   20%

Mer diversifierade och olika varandra     18%

Mer stabila och starka       17%

Lättare (väger mindre)      15%

Svårare att tillverka, kräver mer precisa egenskaper   13%

Billigare        11%

Svårare att välja       10%

Mer skräddarsydda och designade     10%

”Skräddarsy produkter 
med en mix av material.  
Fokusera på de viktigaste 
egenskaperna: energi,  
kostnad, livslängd.”

Öppet svar från enkäten
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Framtidens material 1. Drivs av kunder från helvetet och paradiset
Framtidens material 2. Är miljösmarta – Med förbehåll?
Framtidens material 3. Finns i Sherwoodskogen
Framtidens material 4. Är hyperdesignade
Framtidens material 5. Är uppkopplade
Framtidens material 6. Föds i korsvägar
Framtidens material 7. Skapas av nya pionjärer

SJU SANNINGAR OM FRAMTIDENS MATERIAL
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3D-printing för hemmabruk låter fantastiskt. Printa alla möjliga plastsaker du behöver – från knappar och spännen 
till skålar, dekorationer eller fästen för tavlor. Vem skulle inte vilja ha en sådan apparat? Många människor, visar det 
sig. Låter det inte farligt med all denna plast? Det koreanska printermaterialet Kitchen&Deco utlovar att det är säkert,  
giftfritt och smidigt att använda i din hemmaprinter, till och med att göra bestick och tallrikar av. Kanske är det 
materialet som gör 3D-printing populärt hos gemene man. Kanske är det något annat. Ett är säkert: Framtidens  
material kommer möta höga krav, kanske på oväntade fronter.
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Material finns i allt vi omger oss med, allt vi använder i våra dagliga liv. Är det så 
konstigt att vi vill att det ska vara så bra som möjligt? Vem tycker om att telefonen 
går sönder, eller att datorn är för tung? Förr drevs materialutvecklingen främst av 
säkerhet och effektivitet – idag är det närapå en självklarhet att materialet måste vara 
både säkert, starkt och lätt. Framtidens kunder letar kvalitet på andra fronter, allt 
från att materialet ska vara smidigt att använda till att det ska vara vackert, behagligt, 
skräddarsytt för just deras ändamål, miljövänligt, naturligt, eller åtskilliga andra och 
mer specialiserade egenskaper. De är kunderna från helvetet – och de har formligen 
satt eld i byxbaken på materialutvecklarna. 

MATERIAL EFTER BEHAG

Framtidens material tillverkas och utvecklas för att möta behov på ett helt annat  
sätt än förr. Där paradigmet en gång var att man köpte det bästa materialet som 
fanns, är det idag allt vanligare att man istället begär ett material som är ännu  
bättre – och som inte finns. Än, i alla fall. Det som en gång stack ut blir snabbt  
standard om det är populärt; kunden som väljer ekologisk bomull driver på att  
alla leverantörer ska erbjuda ekologisk bomull, för något mindre kan man inte  
tänka sig. Materialet finns ju redan.

Kunder driver på genom sina förväntningar och krav, men också genom sitt 
samarbete. Det blir allt vanligare att man arbetar tillsammans med kunden för  
att ta fram material till särskilda ändamål, vilket kan vara mycket gynnsamt för  
materialutvecklingen. Förutom att ställa högre krav bidrar även kunden med  
sin egen kompetens och insikt i de krav som kommer ställas på produkten, vilket  
i förlängningen förstås innebär bättre produkter och förhoppningsvis bättre  
material. När vi frågade vilka de största drivkrafterna var bakom materialutveckling 
de senaste tio åren delade två svar första platsen med god marginal: krav på billigare 
produkter och prispress samt miljökrav från kunder och slutkonsumenter. Fyra  
av tio ser dessa som de allra viktigaste drivkrafterna. Miljölagstiftning verkar  
inte vara lika viktigt som miljökrav från kunder och slutkonsumenter – det är  
alltså kunderna som driver på förändringarna, i högre utsträckning än lagstiftarna. 
Miljöutvecklingen är kunddriven.

1. Drivs av kunder från helvetet 
och paradiset

FRAMTIDENS MATERIAL

Sandvik tillverkar 16 000 meter hög- 
precisionsrör i olika specialkomponerade 
legeringar varje dag, särskilt tillverkade för 
kunder med krävande behov utöver det 
vanliga. 

Lesonal som tillverkar billack har ett  
program där de själva täcker kostnaden 
för verkstäder som behöver lackera om en 
bil som har skadats trots Lesonal-lack.

Patagonia behövde ett material till en 
miljövänlig våtdräkt. Inget material på 
marknaden var gott nog för att möta deras 
krav. De bildade då ett samarbete med 
Yulex, ett företag som tillverkar latexfritt 
gummi, för att tillverka materialet. 

56%
...av respondenterna i vår undersökning 
anger att ”krävande kunder” är en avgö-
rande styrka för svensk materialindustri.
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Vad gäller hur materialen utvecklas syns kundernas inflytande även här. Den  
största förändringen inom material över de senaste tio åren är att de blivit  
mer skräddarsydda och designade för kundens behov. Det uppger åtta av tio  
respondenter. Denna förändring överskuggar alla andra, och har skett i högre  
utsträckning än de traditionella inkrementella förändringarna som bättre styrka  
och lägre vikt. Kundens behov styr alltmer hur materialen designas – och det är  
sannolikt att utvecklingen i denna riktning fortsätter. Nästan nio av tio tror att  
framtidens material kommer att vara än mer skräddarsydda och specialdesignade  
än idag. Samtidigt väntar man sig även att de blir mer diversifierade och brett  
funktionella – kanske för att ännu bättre kunna möta kundens allt högre behov,  
även om dessa egenskaper (diversifiering och bred funktionalitet) inte förväntas 
växa fullt lika mycket.

FANTASTISKA MATERIAL OCH VAR MAN HITTAR DEM

Vad skapas i det här enorma trycket från drivande kunder? I vissa fall fantastiska 
resultat. De drivande kunderna ställer visserligen höga krav och stor press på  
industrin, men de är också duktiga samarbetspartners och på många sätt en tillgång. 
Idag utvecklas många nya material just på grund av att kunderna drar i tillverkarna 
och försöker få upp innovationstakten för att själva kunna hålla sig konkurrens- 
kraftiga. Detta är ett kraftfullt incitament till vidare samarbeten mellan tillverkare 
och användare, vilket inte bara skapar drivkrafter till mer innovation utan också  
blir en sorts naturlig miljö för människor med olika kompetenser att mötas. 

KRÄSNA, KRÄVANDE KUNDER – FRÅN PARADISET?
Något som stödjer tanken på de kreativa kunderna som en tillgång är att över hälften 
i vår enkät ser kräsna svenska kunder som en konkurrensfördel för svensk industri. 
Det faktum att kunderna här är krävande både vad gäller miljö, pris och kvalitet 

FRAMTIDENS MATERIAL 1

Figur 2: ”Materialen har blivit/blir mer 
skräddarsydda och designade” – Andelen 
respondenter som håller med om detta 
över de senaste 15 åren respektive de  
kommande 15 åren.

41%
...av respondenterna i vår undersökning  
anger att miljökrav från kunder och 
slutkonsumenter har varit den viktigaste 
drivkraften bakom materialutveckling de 
senaste tio åren. Lika många anger krav på 
billigare produkter.

”Industrins användning 
av material är mycket mer 
användardrivet än det var 
förr. Förr gjorde man stålet 
”bättre”. Nu kommer  
kunderna och säger att:  
Vi måste ha det så här,  
antingen ger ni oss sådant 
stål eller så byter vi  
leverantör.”

Eva Lindh Ulmgren, 
Forskningschef, Swerea KIMAB

De senaste 15 åren De kommande 15 åren

81%

89%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%
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agerar som en piska som driver svensk industri och materialutveckling framåt.  
Men det är också en morot, eftersom det finns mycket att tjäna både i termer av 
pengar och innovation när kunderna blir näsvisa och vill involvera sig i material-
tillverkningen. Gott samarbete mellan materialtillverkare och materialkunder listas 
som en styrka av ungefär hälften, vilket alltså tyder på att krävande kunder måhända 
inte är från helvetet alls – utan också en gåva från paradiset. En möjlighet att förstå 
sin kunds behov som man inte bör förringa. Särskilt inte i en värld med allt tuffare 
konkurrens kring att behålla sina kunder och konsumenter. Fokus på skräddar- 
sydda material speciellt för kunden anses som en ganska god strategi, och får stöd av 
nära hälften av respondenterna. Men mer industrinära forskning är kanske ett ännu 
bättre sätt att dra nytta av de krävande kunderna. Den senare strategin kommer på 
femte plats bland tolv förslag, med  54% som starkt backar förslaget.

ÅR 2030: FRÅN HELVETESKUND TILL HIMMELSK 
DESIGNER

Material är idag nästan helt designade. Men de är inte designade av material- 
tillverkaren eller materialutvecklaren – de är designade av kunden. I teorin,  
i alla fall. I dagens komplexa industrilandskap tävlar olika aktörer om att kunna  
tillhandahålla den bästa lösningen efter en önskelista som i princip är en färdig 
design; den detaljerar vad materialet ska hålla för, vad det ska väga, vilken struktur 
det ska ha och vilka förhållanden det ska användas i. Lösningen på exakt hur det ska 
göras arbetas som regel fram tillsammans. Sedan är det upp till materialtillverkaren 
att lösa problemet att faktiskt tillverka materialet enligt specifikation. Material  
är fortfarande en produkt – men att ta fram och förbättra det har blivit närapå  
en konsulttjänst. 

81%
...av respondenterna i vår undersökning 
uppger att materialen i deras bransch har 
blivit mer skräddarsydda och designade 
under de senaste tio åren.

Strategiska rekommendationer

Acceptera och välkomna att kunderna har blivit mer krävande, och bjud  in  
dem i forsknings- och innovationsprocessen. Deras kunskap och behov bidrar 
till förbättring. 

Var medveten om att många kunder förväntar sig ständiga förbättringar –  
den som inte rör sig framåt backar i kundens ögon. 

Se över affärsmodellen. Förlitar den sig på en passiv kundrelation där lite  
förändras eller öppna kommunikationskanaler och ständig feedback?

”I slutändan är det värdet 
för kunden som driver  

förändringarna, antingen 
att man kan bygga billigare  

produkter eller att nya  
material ger någon annan 

fördel.  Material som håller 
bättre i olika miljöer, 

till exempel. Att visa på 
nyttan i produktens 

verkliga miljö krävs för 
att övertyga kunderna.  

Det tar kanske 5-10 år att 
bygga upp förtroende.”

Anders Holmberg, 
FoU-chef ABB Composites
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Lätta, starka, smidiga multimaterial gör intåg i bilindustrin. Kombinationer av kolfiber och matriser av metall eller 
polymer har vi känt till sedan länge, men de har varit för dyra och svåra att tillverka för att vara värt besväret. I dagens 
miljömedvetna samhälle är detta snabbt på väg att förändras. Högre och högre krav på lättare, smidigare bilar driver 
på en förändring mot lätta, smidiga, starka kompositer och polymerer. Även stål och aluminium förändras i nya,  
avancerade legeringar. Allt som allt innebär det miljövänligare, bättre bilar för en hållbar framtid. 

Det enda problemet är att vi inte kan ta isär dem igen på ett ekonomiskt försvarbart sätt. 
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Självklart är framtidens material miljösmarta. De är lättare, de kräver mindre  
energi, de är fria från farliga gifter och kemikalier, de är miljövänligt producerade. 
De är också oerhört avancerade, framtagna för specialiserade ändamål så att de  
kan användas så optimalt som möjligt.

Till dess att vi slänger dem. 

I en värld med alltmer avancerade och skräddarsydda material, allt från  
specialgjorda legeringar till kompositer och sandwichkonstruktioner, blir det  
allt svårare att återvinna det vi producerar. För att kunna få ut de kolfiber eller  
metaller som används i avancerade kompositkonstruktioner behövs återvinnings-
teknik som helt enkelt inte finns idag. Kanske kommer vi behöva utveckla helt nya 
materialåtervinningssystem för att kunna hantera de komplexa material vi använder 
– om det ens går. 

De nya materialen tillkommer helt enkelt snabbare än vi kan uppfinna system  
för att återvinna dem. Ur enkätresultaten syns det att utvecklingen av nya  
material har accelererat snabbare än möjligheten att återvinna dem. 45% har sett 
stora förändringar i tillkomsten av nya material i formen av legeringar, kompositer 
med mera, men färre än fyra av tio upplever att återvinningssystemen har utvecklats 
i samma grad. Visserligen är det en liten skillnad, som det ser ut idag, men fortsätter 
materialutvecklingen accelerera  snabbare än materialåtervinningen kanske det tar 
decennier innan vi kan återvinna de material som finns i dagens laboratorier. Korta 
produktlivscykler förvärrar problemet eftersom det tar kortare och kortare tid från 
produktutveckling till återvinning – och finns inga återvinningssystem på plats när 
produkten slits ut har man kanske inget annat val än att lägga värdefulla material 
på deponi.  Dessutom finns olika krav i olika industrier, vilket leder till att det blir 
svårare att återvinna vissa material från en industri till en annan, med många olika 
varianter av samma material för att möta spridda krav och förväntningar.

För att framtidens material verkligen ska kunna vara miljösmarta i en allt mer  
cirkulär ekonomi, måste såväl återvinning som återanvändning hinna ikapp.  
Kanske finns det redan idag hopp om detta. Det tror åtminstone respondenterna  
i vår expertundersökning.

2. Är miljösmarta – med förbehåll
FRAMTIDENS MATERIAL

Closed Loop Fund är en amerikansk 
satsning på 100 miljoner dollar, driven av 
flera företag som Coca-Cola och Walmart. 
Fonden är bland annat tänkt att förbättra 
sorteringen och separeringen av olika 
material för att effektivisera återvinning. 

En av de dyraste komponenterna i en 
LCD-TV är de flytande kristallerna i  
skärmen. Eftersom sådana TV-apparater 
är mycket komplexa och svåra att ta isär  
är de nästan omöjliga att återvinna på ett 
effektivt sätt, trots att många av  
materialen är dyrbara och värda att 
komma åt.

SanSac tillverkar miljöhus av kompositer, 
bestående av återvunnen plast med trä- 
fibrer från de förpackningar som samlats 
in i deras miljöstationer. 

73%
...av respondenterna i vår undersökning 
tror att framtidens material kommer  
bli mycket lättare att återvinna. Endast  
hälften så många, 36%, anger att  
materialen blivit lättare att återvinna  
över de senaste tio åren.
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Av alla de utvecklingar man sett kring material och materialanvändning de  
senaste tio åren, har området återvinning i princip stått still. Volymen har ökat  
men tekniken är i stort densamma. De flesta har inte sett några förändringar alls, 
och en av fem upplever att materialen blivit svårare att återvinna. Vill vi kunna  
ta vara på materialen måste vi med andra ord utveckla bättre teknik, både för  
återvinning och återanvändning. Smarta lösningar för att göra materialen mer  
allmängiltiga är en sådan lösning, bättre teknik för att plocka isär och återvinna 
kompositer är en annan. Att helt enkelt bygga hållbara produkter som tål att  
användas igen och igen, och är lätta att reparera, är en tredje. För detta krävs  
lika mycket ny teknik som en ny företagskultur som gör det lättare för kunderna  
att få nödvändiga reparationer gjorda.

Blickar man framåt är det kanske just därför man tror på stora, omvälvande  
förändringar på återvinningssidan i framtiden – hela sju av tio tror att framtidens 
material kommer bli allt lättare att återvinna. En femtedel uppger att de kommer  
bli betydligt lättare att återvinna. Det är den enskilt största skillnaden mellan  
forntid och framtid i hela undersökningen – på de flesta andra områden kommer 
materialen fortsätta utvecklas i ungefär samma takt som förr. Återvinnarna har foten 
på gaspedalen, åtminstone om man ska tro undersökningen. Men utvecklingen  
är långt ifrån självklar, särskilt som materialen fortsätter att förändras på alla  
möjliga andra sätt. Nio av tio tror på mer skräddarsydda och designade material 
som kanske inte alls går att använda till något annat. Frågan är om återvinningen 
kan komma ikapp, även med en kraftig acceleration.

FRAMTIDENS MATERIAL 2

60%
...av respondenterna i vår undersökning 
uppger att materialutvecklingen kan bidra 
starkt till att skapa resurseffektivitet och 
bidra till mindre slöseri med råvaror. 

Figur 3: Andel respondenter som sett 
stora förändringar vad gäller utvecklingen 
av nya material, gentemot utvecklingen av 
nya sätt att återvinna. 

Utveckling av nya material Nya sätt att återvinna
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SLÖSA ÄR ÖVER, SPARA REGERAR

Material är värdefulla. Ett alternativ till återvinning, åtminstone på kort sikt, är att 
snåla med dem och vara försiktig med hur de används. I många av de intervjuer 
vi genomfört nämns mer effektivt utnyttjande av materialen som en viktig faktor i 
framtidens materialutveckling, delvis för att pressa ner priser och kostnader men 
också av miljöskäl. ”Resurseffektivitet och mindre slöseri med råvaror” nämns i 
särklass oftast som den stora samhällsutmaning materialutvecklingen kan hjälpa till 
att bemöta, vare sig det är genom återvinning eller mer effektivt hushållande. Kanske 
kan detta vara ett sätt att försäkra att framtidens material är miljösmarta – att helt 
enkelt använda mindre av dem.

Behovet av att spara förekommer dels inom enskilda företag och organisationer,  
men också på en global nivå – risken finns faktiskt att vissa material helt enkelt tar 
slut, eller åtminstone blir mycket dyrare att utvinna. I undersökningen tror bara 
en tredjedel att sällsynta material i framtiden kommer kunna substitueras helt eller 
nästan helt. Detta kan tolkas som att två tredjedelar av dessa produkter inte längre 
kommer gå att tillverka om materialen tar slut, åtminstone inte med samma kvalitet 
som idag. Bomull och sällsynta jordartsmetaller nämns som två centrala material 
som det i framtiden kan komma att råda allvarlig brist på.

DET SVENSKA (ÅTERVUNNA) STÅLET BITER ÄN

En stark position inom hållbarhet och återvinning ses som Sveriges näst största 
styrka i framtidens materialtillverkning och materialutveckling. Det kan bli en 
unik styrka i en värld där återvinning blir allt svårare eftersom materialen blir mer 
nischade, specialiserade, och komplexa. 

Figur 4: ”Materialen har blivit/blir lättare 
att återvinna” – Andel som håller med om 
detta över de senaste 15 åren respektive 
de kommande 15 åren. Över dubbelt så 
många tror att de blir lättare att återvinna  
i framtiden.

”Ska vi möta 
hållbarhetsmålen på kort 

sikt så kommer en stor 
del av lösningsmängden 
handla om rätt material 

på rätt plats.”
Anders Breitholtz, 

Managing director, Material Connexion Sweden 

64%
…av respondenterna i vår undersökning 
anser att en av Sveriges största styrkor är 
en stark position inom miljö, hållbarhet 
och återvinning.

De senaste 15 åren De kommande 15 åren
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Ett tydligt mönster är att många tror att detta är vägen framåt för landet – trots  
vår stolthet över stål och skog är utvinning av råvaror inom Sverige den minst  
populära strategin i en lista av tolv förslag, bara en femtedel uppger starkt stöd  
för en dylik satsning.

ÅR 2030: NYA MATERIAL, NYA UTMANINGAR

Som med många material kom de nya kompositerna från rymden – eller i varje fall 
från rymdindustrin. Material särskilt framtagna för raketer och satelliter filtrerade 
ner i industrier på jorden, och den andra rymdåldern gjorde materialen häftiga.  
Ord som ”unobtainium” hamnade på var mans läppar, tillsammans med andra 
material i var mans bil, hus, och kylskåp. Men många av dessa material var aldrig 
menade att massproduceras och vi har ännu inte uppfunnit något kostnadseffektivt 
sätt att återvinna dem i stor skala. Gårdagens komplicerade legeringar kan vi enkelt 
separera, men hur återvinner man något härdat nog att motstå rymdens vakuum 
och strålning utan att förstöra de känsliga ingredienserna? 2016 års utmaningar 
kvarstår, även om tiotalets material inte längre är ett problem. 

Strategiska rekommendationer

Företag bör se på återvinning inte som ett krav, utan som en möjlighet. Att  
tillverka lättåtervunna produkter sänker på sikt kostnaderna för råmaterial. 

Det är ofta värt att överväga mer forskning på hur ett nytt material kan   
återvinnas innan det börjar tillverkas i stor skala.   

Motsättningen mellan specialiserade material och återvinningsmöjligheterna  
är en nöt att knäcka för alla företag. Fundera på avvägningen mellan dessa och 
om det finns möjlighet att kombinera dem.  

”Det är svårt att peka på 
någon bransch som gjort 
det lättare att återvinna 
dagens produkter jämfört 
med gårdagen. Använd-
ningen av mer komplexa 
material har ökat, med 
andra fördelar som 
resultat. För 30 år sedan 
använde vi nästan bara 
fem grundämnen. Idag 
använder vi hela perio-
diska systemet vilket gör 
det mycket svårare att få 
något tillräckligt rent till en 
rimlig kostnad. Komplexi-
teten i produkterna gör att 
det blir svårare och svårare 
att återvinna. Allting går 
förstås att återvinna, det är 
bara frågan vad det kostar.”

Christer Forsgren, 
Teknik- och miljöchef Stena metall

Att utforska nya marknader och tillämpningsmetoder för de material vi är bra på

Mer fokus på återvinningsbara och återanvändningsbara material

Ökat samarbete mellan företag, universitet och forskningsinstitut
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Figur 5: Andel av de respondenter i vår  
undersökning som anger att följande  
strategier skulle vara mycket goda för 
svensk materialindustri. 

Ökat fokus på utvinning av råvaror inom Sverige  
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Bomull är krävande att producera, både för ekonomin och miljön. Man har länge letat efter ett bra substitut och ett 
sådant finns i lyocell, ett cellulosabaserat material. Det görs av snabbväxande skog som eukalyptus eller bambu, och 
tillverkningsprocessen sker med återanvända kemikalier för att förhindra utsläpp i naturen. Materialet är svalt mot 
huden, absorberar vätska och håller bra. Än så länge används det ofta i blandfiber med andra material – men vilka 
möjligheter kan en cellulosabaserad framtid öppna upp?
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Skogen har alltid varit en viktig tillgång för att utvinna material. Trä är en av  
människans allra äldsta resurser, och vi har länge försökt hitta, odla och förädla  
fram starkare träslag med bättre egenskaper. Med uppfinningen av papperet fick  
vi ett till värdefullt material från våra skogar, och cellulosabaserade tyger under 
1900-talet lade till ännu en ”sträng på skogens lyra”. Men vi har bara börjat  
utforska skogens potential. Vilka framtida material har sitt ursprung i cellulosa, 
lignin och hemicellulosa? Möjligheterna är stora, och kanske kan skogen återigen  
bli en av mänsklighetens största källor till värdefulla framtida resurser, som  
dessutom är förnybara!

Cellulosabaserade material framställs av kemiskt nedbrutet trä, från gran till bambu 
eller eukalyptus. Fibrerna behandlas och omvandlas till material särskilt framtaget 
för något visst ändamål – det skulle kunna vara tyger, kompositer, filmer eller annat 
som idag görs av olja. Cellulosa är dock inte den enda skatten som gömmer sig i 
skogen. Kolfiber är en annan möjlighet, som idag måste tillverkas av fossila material 
men kan framställas av lignin.

Drivkrafterna bakom övergången till en skogsbaserad cellulosadriven industri  
är många. Framför allt handlar det om miljö, eftersom skogen är förnybar på ett  
helt annat sätt än fossila bränslen, men det handlar också om rent ekonomiska 
frågor. Kan skogen bli ett billigt alternativ till fossila bränslen kan det innebära  
en stor ekonomisk fördel för länder med mycket skog och förmågan att förvalta  
den - länder som till exempel Sverige. Miljö är den största faktorn i vår under- 
sökning, men ”minskad tillgång till viktiga råvaror och råmaterial” ses som en  
av de viktigaste drivkrafterna av en sjättedel av respondenterna, vilket inte är  
försumbart. När ekonomiska fördelar dessutom går hand i hand med miljömässiga 
fördelar finns mycket att vinna.

I SKOGENS SKUGGA
De biobaserade materialen har redan börjat sitt intåg, om än kanske i det tysta. Fyra 
av tio uppger att de sett materialen i sin bransch bli mer biobaserade över de senaste 
tio åren – men troligen är denna förändring på väg att mogna inom en snar framtid. 
Nästan två tredjedelar tror nämligen att materialen kommer bli än mer biobaserade 
över de närmaste tio åren, en förändring som är nästan lika drastisk som skiftet mot 
mer återvinning. Med andra ord – biobaserade material har smugit sig in här och 
där, men i framtiden kanske de kommer finnas överallt. 

3. Finns i Sherwoodskogen
FRAMTIDENS MATERIAL

KTH, Innventia, Blatraden och Swerea 
SICOMP har utvecklat en modellbil där 
batteriets elektrodmaterial, tillika kaross, 
består av kolfiber tillverkat av lignin. Då 
lignin är en biprodukt av pappersmassa- 
tillverkning är materialet lätt att få tag på.

Närodlad Plast är ett projekt för att 
utveckla biobaserad plast i Norden, med 
sponsring från bland andra TetraPak, 
Polarbröd och ICA. Samarbetet inleddes 
2014.

Swerea IVF driver just nu ett projekt för 
textiler på fibrer utvunna ur sjögräs och 
annan havsråvara – skog finns ju inte bara 
på land, utan även i vattnet.

Swerea IVF spinner dessutom textilfibrer 
från skogsråvara i en ny process i Mölndal. 
I pilotanläggningen för våtspinning drivs 
utvecklingsarbete kring framställning  
textilfibrer från skogsråvara i nära  
samverkan med svensk industri. 

Swerea MEFOS har i ett projekt  
använt valsverk för stål till att valsa trä. 
Metoden innebär att mjukare träslag,  
som exempelvis furu, kan bli lika hårda  
och tåliga som ek och på så sätt bli mer  
attraktiva materialval.

85
miljoner Euro. Så mycket lade medlems- 
organisationerna i RISE (Innventia, SP, 
Swerea och Swedish ICT) på forskning 
kring bioekonomi år 2014/2015.
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Ser man till miljöfrågorna har ”mer biobaserade” inte haft ett starkt samband  
med att materialen blivit miljövänligare (se s. 18 fig. 1), men i ett framtids- 
perspektiv kopplas biobaserade material till bättre miljömässiga kvaliteter, både  
vad gäller tillverkningen och användningen av materialen. En bioekonomi finns  
inte idag, men för att möta framtidens miljöutmaningar tror en av tre respondenter 
att en sådan kommer kunna infinna sig genom ökad materialforskning. 

Även om man bortser från dessa fördelar finns det en anledning till att förvänta 
sig mer biobaserade material i framtiden – nämligen att vi kanske inte får något val. 
Bomull är det material som absolut flest respondenter tror att det kommer råda brist 
på. Ska detta ersättas med något annat kommer vi nästan säkert behöva se skogen 
som en källa till nya lämpliga råvaror. Detsamma gäller olja, som vi idag använder 
till mängder av olika plaster och andra oljebaserade material. Det finns med andra 
ord stor sannolikhet att skogen kommer bli en viktigare och viktigare källa till  
framtidens material, även om vi idag inte riktigt vet exakt vilka material som 
kommer att dominera. De finns där – vi har bara inte upptäckt dem än.

INGEN SHERWOODSKOG UTAN HJÄLTEDÅD

Biobaserade material är avancerade och komplicerade. Det är lätt att tänka  
sigatt en omställning kommer att bli enkel – skogen finns ju redan där, jämte  
alla avverkningsmaskiner och skogsbruk. Det är farligt att tänka på det viset.  
Biobaserade material kommer kräva mycket forskning, dels för att ta fram men 
framför allt att göra dem billiga och tillgängliga, och där finns det tydliga gränser för 
ren materialutveckling. För att kunna tillverka biobaserade material i stor skala krävs 
en ny form av kemisk industri, som klarar av att omvandla cellulosa till biomaterial  
och biobränslen, och en sådan industri kan inte uppstå i ett vakuum. De stora  
möjligheter som skogen innehåller går om intet om vi inte kan sätta dem i system 
och leverera nytta för kunder och konsumenter – och ingen materialutveckling  
i världen kan garantera detta. Här är det viktigt att både industri och politik är  
beredda på de utvecklingar som kommer, så att de biobaserade materialen verkligen 
resulterar i billiga och bra produkter.

VI FLYTER PÅ CELLULOSAN

Sveriges yta täcks till 70% av skog så möjligheterna tycks särskilt starka i vårt 
avlånga land. Dessutom har vi redan en väl utvecklad skogsindustri som, 
åtminstone i teorin, är flexibel nog att kunna göra en omställning till mer  

FRAMTIDENS MATERIAL 3

70%
…av Sveriges yta är täckt av skog. Den 
allra största andelen av denna skog brukas 
och sköts av skogsindustrin.

16%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att minskad tillgång på viktiga 
råvaror är en av de viktigaste drivkrafterna 
bakom materialutvecklingen idag.
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avancerad kemisk produktion än bara ren papperstillverkning. Självklart kräver 
detta stora investeringar men på sikt skulle det kunna stärka inte bara industrin utan 
även de många orter som förlitat sig på pappersbruk. Särskilt på textilsidan skulle 
det kunna finnas möjligheter att utveckla nya och intressanta produkter, vilket skulle 
gynna såväl den redan befintliga textilindustrin som små orter som Skutskär eller 
Grums. Textilindustrin är inte den enda svenska industri som skulle gynnas men det 
är kanske den mest uppenbara. Även fordonsindustrin skulle kunna stärkas av nya 
kompositer, för att inte tala om de plaster som användsinom många industrier, och 
som skulle kunna ersättas av något än bättre som inte kräver fossila råvaror.

Figur 6: Materialen har blivit/blir mer 
biobaserade” – Andel som håller med om 
detta över de senaste 15 åren respektive de 
kommande 15 åren.

Vilka material kommer det sannolikt råda 
brist på i framtiden? De vanligaste svaren i 
vår undersökning var…

1. Bomull
2. Jordartsmetaller
3. Olja

34%
…av respondenterna i vår undersökning  
tror att en framtida bioekonomi  
kommer möjliggöras genom ökad  
materialforskning och materialutveckling.
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Strategiska rekommendationer 

Hitta ”stråtrövarna” i Sherwoodskogen – de duktiga biologerna, kemisterna  
och skogsvetarna som har möjlighet att förnya materialen för din industri. 

Driv på och uppmuntra forskning på skogsbaserade råvaror, även om de   
inte verkar lönsamma på kort sikt. På lång sikt kan de innebära bättre och  
billigare material. 

Uppmuntra innovation och experiment med de nya skogsbaserade  
materialen, men var beredd på att sådana experiment kan vara kostsamma i  
närtid. Precis som skogen växer bioekonomin långsamt, och måste förvaltas.  

ÅR 2030: STARTUPS I SKOGEN

Idag är skogen kanske den hetaste resursen Sverige har. Visserligen är stål och  
metall lika viktigt för våra basindustrier som förr, men skogen är högaktuell  
för investerare, politiker och forskare. Vi är mitt i processen att skapa en ny  
industri, en som drivs av råvaror från en levande och förnybar skog. Det tog  
tid för processen att ta fart, men tack vare politisk viljestyrka finns det idag gott  
om områden att investera i, från textilier till plaster, som lockar utländskt kapital  
och har lett till en startup-liknande kultur inom de stora skogsindustrijättarna.  
Innovation, innovation, innovation är det som allt handlar om. Det är inte  
en industri som vågar eller vill vila på lagrarna. Det vore helt enkelt att gå  
miste om för mycket.
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”Vad gör man med allt skogsspill? Kanske kan  
man förädla det till svartlut som renas till  

dimetyleter som man kan man köra lastbilar med. 
Sverige skulle kunna konvertera hela vagnparken om 
bara myndigheterna ger klartecken. Eller att de låter 

bli att beskatta alternativa drivmedel när det 
upptäcker att de blir en god skattebas. 

Vi måste tänka längre än 5 år. 
 Det måste vara lönsamt på längre sikt och finnas 

långsiktiga, hållbara spelregler.” 

Lars Hultman, VD Stiftelsen för Strategisk Forskning

”Bomullen har varit och är fortfarande jätteviktig – 
men det skapas knappast nya bomullsodlingar.  

Då efterfrågan på textil ökar, söker man  
med ljus och lykta efter nya material och  

ersättningsmaterial – dessa kan hittas i den  
svenska skogen. Cellulosabaserad textil som  

matchar bomullens egenskaper är win-win för  
skogs- och textilindustrin. Ny industri och nya  

arbetstillfällen är möjligt inom 5-10 år.” 

Pernilla Walkenström, Vice VD Swerea IVF
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Aluminium och kolfiber. Titan och grafit. Metallmatriskompositer är en familj av nästan oändliga varianter av  
metallkombinationer, både med varandra och med andra material. Tekniken är inte direkt ny – även de mer moderna 
kompositerna härstammar från femtiotalet – men den blir allt mer populär. Det som var framtidens material under 
månlandningen kanske också är framtidens material idag, men av andra anledningar. De kan nämligen designas ner 
på atomnivå – och i en hyperdesignad framtid kanske det är ett måste.
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En gång i tiden var man som tillverkare tvungen att välja mellan ett antal  
material som stod att tillgå – några varianter av stål, kanske aluminium, kanske 
brons eller mässing. Det var någon variant av dagens rätt som gällde, stål eller  
aluminium, koppar eller brons, vilken vill du ha? Så småningom gick utvecklingen 
mot någon sorts smörgåsbord eller buffé, med flera alternativ och möjligheten att 
kombinera lite som man ville. I framtiden väljer vi inte ens material ur en meny, vi 
får dem på beställning.

Materialen idag riktar in sig på smalare och smalare nischer, och därmed helt  
olika marknader. Det finns på sätt och vis både fler och färre valmöjligheter. Fler, 
därför att nästan vilket material som helst kan designas. Färre, eftersom det oftast 
inte finns så många varianter av ett material optimerat för något särskilt syfte. Fram-
tidens material är hyperdesignade, ämnade till mycket få syften med noggranna 
specifikationer. Supermaterial uppstår inte i ett vakuum eller i ett tomt, vitt labora-
torium. Av nödvändighet utvecklas de i samverkan med sina användare, ibland som 
del av en viss produkt eller komponent, eftersom det i slutändan är användarens 
specifikationer som sätter gränserna. Eftersom materialen utvecklas under radikalt 
annorlunda förhållanden sätter de en helt ny sorts press på industrierna runtom-
kring sig. Både i form av konkurrens men också i form av kund- och användarkrav, 
eftersom de kräver både nya kompetenser och kunskaper men också ett annorlunda 
tankesätt. Det finns inte längre en enkel, förståelig standard – varje material kräver 
sin egen utvecklings- och tillverkningsprocess.

Ett exempel på de skräddarsydda materialens frammarsch finns i fordonsindustrin, 
där den globala användningen av metallmatriskompositer på tio år ökat med mer  
än 30%. Inom elektronik har användningen fördubblats under samma tidsrymd.  
Användningen av skräddarsydda material tilltar allt mer nu när nya aktörer  
kliver in på marknaden som till exempel SpaceX. De utvecklar själva material för 
sina rymdfarkoster under ledning av några av världens främsta materialexperter.  
De som har råd att betala har råd med det bästa – och det bästa är nästan alltid  
specialtillverkat.

Kanske är det så att materialens egenskaper blir viktigare än vad de egentligen består 
av. När vi ställde en öppen fråga om vilka material och materialkombinationer som 
är mest intressanta just nu, var det femte vanligaste svaret någon variant av 

4. Är hyperdesignade
FRAMTIDENS MATERIAL

Adidas, tillsammans med Alexander 
Taylor, har utvecklat skor i en sömlös  
materialkombination där de olika 
materialen vävs ihop som en komposit 
snarare än sys; resultatet blir en sko  
som är lätt att forma efter bärarens fot.

Ovako tillverkar specialgjort stål för 
vindkraftverk, gjort för att tåla slitage och 
kraftiga rotationer. Stålets renhet innebär 
att det är hållfast längre och kräver mindre 
underhåll – kritiskt för kraftverk som är 
dyra att reparera.

Svenska Arcams EBM-teknik  
tillåter utformning av metalliska mikro-
strukturer. Materialet formas lager för 
lager efter CAD-modeller, i en mer precis 
form av 3D-printing som sker i vakuum. 

I ett samarbete mellan betong- och  
grafenexperter på Chalmers har  
preliminära resultat presenterats för  
starkare betong, vars hållfasthet ökat  
med 40-50%. Resultatet uppnåddes genom 
modifikation av grafen så att det binder 
med kisel- och kalciumoxid.

69%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att framtidens material kommer 
att bli mer diversifierade och olika varan-
dra. Nästan lika många, 67%, uppger att 
materialen kommer bli mer adaptiva till 
olika användningsområden.
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 ”material med särskilda/skräddarsydda egenskaper”. Detta efter de fyra största  
materialen: stål, kompositer, aluminium och plast. Material som redan idag  
allt oftare specialtillverkas på olika sätt, ofta i legeringar, kompositform, eller i  
kombination med varandra. Spontant ligger alltså skräddarsydda material väldigt 
högt i medvetandet hos många industriexperter. För att inte tala om det faktum  
att nästan 90% trodde att materialen kommer bli mer skräddarsydda till särskilda 
ändamål när de fick frågan senare i enkäten. Det tycks vara en oundviklig  
utveckling för industrin.

OLIKHET REGERAR

I samband med att materialen blir mer skräddarsydda och designade blir de  
också mer diversifierade och olika varandra. Sju av tio ser detta som en avgörande  
förändring. Många av dem som ser en hyperdesignad framtid framför sig, ser också  
en framtid med mer diversifierade material vars användningsområden skiljer sig 
kraftigt från varandra. Samtidigt ser nästan sju av tio en möjlighet i adaptiva  
material med breda användningsområden. Underligt nog anser nästan samtliga 
inom denna grupp att materialen också kommer bli mer specialdesignade i ännu 
högre grad. Möjligen finns här en paradox mellan material som både är mer  
nischade och mer adaptiva – eller så handlar det om en relativ anpassnings- 
förmåga, med material som utvecklas särskilt för någon viss industri eller produkt 
men kan anpassas till många funktioner inom det relevanta området. Det kan 
handla till exempel om design och utseende som behöver hållas konstant, medan 
vikt eller värmetålighet kan anpassas efter den specifika produkten. Apple är ett 
sådant exempel, vars skräddarsydda aluminium anpassats för lite olika egenska-
per i olika produkter även om utseendet är särskilt framtaget för deras varumärke. 
Sådan bred funktionalitet förutspås dock bara av lite över hälften av respondenterna 
– kanske är det omöjligt att både ha kakan och äta den. Eller så är det just de som 
lyckas med denna kombination av brett och smalt som blir framtidens vinnare. 

VEM UPPFINNER SUPERMATERIALEN?

Hur kan man då skapa ett material som både är specialiserat och generellt  
tillämpningsbart? Hyperdesignade material kräver både kunskap om själva  
materialtekniken såväl som den färdiga produkten – men de kräver också en mer 
holistisk bild av hur industrin fungerar längre ut i värdekedjan. Troligen kommer 
framtidens materialindustri kräva bredare kompetens och mer samarbete över  
gränserna för att kunna uppnå den här typen av specialutvecklade material som 
beter sig precis som kunden vill. Det är en lång bit kvar till dess att i princip alla  
material designas och kontrolleras på atomnivå, men det var faktiskt en majoritet  

”Kombinationen av design 
och vetenskap är större  
än delarna – ett plus ett 
blir tre.”  
Anders Breitholtz,  
Managing director Material Connexion Sweden

32%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att ökad efterfrågan på  
specialiserade material är en av de  
absolut viktigaste drivkrafterna bakom 
materialens utveckling.

89%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att framtidens material kommer 
att bli mer skräddarsydda till särskilda 
ändamål.
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av respondenterna som trodde att detta skulle kunna vara verklighet inom ett  
århundrade. Så många som en av fem trodde att det skulle vara möjligt att nå  
denna grad av specialisering på femton års sikt. Troligen kommer det kräva stora 
omställningar och nya samarbeten för att kunna uppnå denna grad av kontroll  
över materialen – men om det är möjligt finns det mycket att vinna för den som  
kan nå dit först.

FÖR SVERIGE I NISCHEN

Svensk materialtillverkning har redan idag en ganska nischad roll, globalt sett. Fyra 
av tio anser att en stark positionering inom specialiserade nischer är en av Sveriges 
största styrkor, framför allt specialtillverkat stål och material för fordonsindustrin.  
I en alltmer global värld, med hårdare konkurrens kring materialen, kanske detta  
är en styrka att ta vara på och utveckla, eventuellt att expandera till nya nischer.  
God kunskap om kundernas och produkternas behov är en stor styrka anser över 
hälften av respondenterna; det är den sjätte viktigaste fördelen av 18 alternativ.  
Mer sats-ning på området är kanske inte nödvändigt; av de 16 förslagna framtids-
strategierna (se s. 18, fig. 1)  hamnar ”mer skräddarsydda material” nästan sist. 
Slutsatsen är att svensk industri redan är starkt på detta område, men sitter för den 
sakens skull inte säkert. Brist på tvärsamarbete ses som ett stort hot mot svensk  
materialtillverkning, och i en värld med alltmer integrerad materialforskning  
och utveckling av material internt är det lätt att halka efter – varför ska man köpa 
svenskt stål om man kan få sitt eget material enligt egna specifikationer? Över  
hälften av respondenterna anser att svensk materialtillverkning måste fortsätta  
använda sina styrkor för att inte tappa fart, genom att utforska nya marknader och  
tillämpningsområden för det landet är bra på. 

ÅR 2030: NO MORE ONE-SIZE-FITS-ALL

Bättre sensorer och bättre tillverkningsteknik har medfört bättre material – det  
är förstås en självklar utveckling. Men för 15 år sedan hade vi knappast kunnat 
tänka oss den nivå av kontroll vi har idag – i vissa branscher finns det knappt någon 
skillnad mellan att tillverka produkten och att tillverka materialet, de har blivit led i 
samma industriprocess. Produkterna är nästan sömlösa – materialet övergår osyn-
ligt från mjukt till hårt, med hjälp av särskilda ytbehandlingar och mikroskopiska 
förändringar. Där vi förr behövde tre material räcker det idag med tre varianter  
av ett enda, specialframställt för flygplansvingar, motorer, skor eller skärmar. Det 
finns fortfarande industrier som använder standardmaterial, men då oftast av  
kostnadsskäl. Riktigt hög kvalitet går helt enkelt inte att köpa direkt från hyllan. 

Strategiska 
rekommendationer
 
Kom ihåg att material inte skapas ur  
tomma intet utan måste möta speciella 
krav både från kunden och slut- 
konsumenten. Försök att förstå vilka 
krav det är och hur man uppfyller  
dem, snarare än att skapa ett material 
som är ”bra nog”. 

Hitta de nischer där materialet kan  
komma till bäst användning, eller de 
nischer som ännu saknar ett tillräckligt  
bra material och se till att utveckla ett    
sådant.  

Förstå värdekedjan i båda riktningarna,  
och försök hjälpa leverantörerna och  
forskarna att bättre kunna möta  
slutkundens behov.   

43%
…av respondenterna i vår undersökning 
anser att stark positionering inom vissa 
nischer är en av svensk materialindustris 
största styrkor.
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Rymden är kall, tom och hotfull. Det finns mycket som kan gå sönder, mycket som kan gå fel – en sensor är liten och 
känslig, men ack så kritisk för att upptäcka livshotande skador på farkostens skrov. Men tänk om hela farkostens yttre 
var uppkopplad, inte bara en del? En sådan framtid är inte långt bort. Sensorer av kolnanorör kan redan idag bakas 
in direkt i materialet, i papperstunna blad som upptäcker läckor eller gaser, var som helst i farkosten, dygnet runt. 
Smarta sensorer, som russin i en materialkaka, förvandlar vad som helst till en smart, uppkopplad variant av sig själv.
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Framtidens material kommer att vara digitala. Det innebär förstås inte att de  
består av ettor och nollor – men troligen kommer digital data ingå som del i  
många material i framtiden, som ett enda flöde, en fusion mellan fysiska och  
digitala komponenter. Det är inte direkt en oväntad övergång i dagens alltmer  
digitaliserade samhälle.

ALLT PRATAR MED ALLT

Vi kan redan mäta en hel del och installerar sensorer snart sagt överallt. Men  
sensorer är bara någon form av material, material vars töjning, temperatur,  
vibration eller någon annan form av förändring översätts till elektriska impulser. 
Så varför ha en separat sensor? Varför inte designa materialet med inbyggda sen-
sormöjligheter, genom att ändra ledningsförmågan när materialet blir kallt, varmt, 
eller böjs? Vi har börjat experimentera med detta redan idag, och gränserna börjar 
bli suddiga. Hur särskiljer man ett material från en sensor när materialet ibland kan 
vara nästan lika komplext, med flera lager av kompositer med olika egenskaper?  
Lösningarna kan se olika ut, men slutsatsen är densamma: Framtidens material 
kommer vara uppkopplade, på ett eller annat sätt.

Vad detta innebär för materialindustrin och materialutvecklingen återstår att se.  
De stora förändringarna kommer ske på kund- och konsumentsidan, där möjlig- 
heter att övervaka såväl material som produkt i realtid uppstår. På kort sikt  
kanske inte detta påverkar materialindustrin så mycket, men det som en gång  
var revolutionerande blir snabbt hygienfaktor, och ett material som inte är smart  
nog kan i sinom tid få svårt att konkurrera. Det är dock svårt att förutsäga hur,  
och på vilka sätt, en digitalisering av material kan tänkas ske. Förändringen går i 
olika takt i olika branscher, och det som är självklart för modeindustrin kanske är  
irrelevant för möbeltillverkare. Dock finns det några intressanta indikatorer på 
vilken sort av förändring vi kan vänta oss i en uppkopplad framtid.

OLIKA MATERIAL, OLIKA RÖSTER

En majoritet av respondenterna tror att hälften av alla sportplagg som säljs i  
Sverige kommer innehålla sensorer direkt i tyget redan inom 15 år. Det skulle  
alltså innebära att textilier med sensorförmåga mer eller mindre kommer att  
vara normen till år 2030, åtminstone för vissa plagg. Ser man endast till de som 

5. Är uppkopplade 
FRAMTIDENS MATERIAL

Vaporsens har utvecklat en elektronisk 
näsa, bestående av känsliga material som 
känner av gaser och ångor. Hemligheten 
är ett särskilt nanofibermaterial.
 
Swerea IVF har utvecklat piezoelektriska 
fibrer, som är elektriskt ledande och kan 
mäta hjärt- och lungaktivitet med en  
tröja. Materialet kan användas såväl  
inom hälsovård som inom sport.
 
ChromoGenics har utvecklat ett system 
för elektrokroma fönster, som kan kopplas 
upp för att reglera mängden ljus och 
värme som släpps igenom. Materialet  
kan kopplas upp mot sensorer för att  
dynamiskt reglera inomhustemperaturen.
 
Googles Project Jacquard utvecklar 
pekkänsliga tyger, som fungerar som en 
touchscreen. Det är möjligt tack vare 
ledande fibrer som vävs in direkt i tyget 
 – kommandon kan programmeras in  
och utföras till exempel genom att röra  
vid kavajslaget.

71%
…av respondenterna i vår undersökning  
anser att hög teknisk kompetens är en 
avgörande styrka för materialutveckling  
i Sverige.
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arbetar inom textilindustrin tror de att utvecklingen kan gå ännu snabbare, och  
här gissar de flesta på tio år eller mindre. Detsamma gäller sjuksängar som känner  
av patientens temperatur – de kommer vara normen på tio till femton års sikt,  
åtminstone enligt en majoritet av respondenterna. Att materialet direkt skulle  
förses med sensorer, redan vid utvinning ur marken, ställer sig dock de flesta  
skeptiska till – men det är faktiskt tre av tio som skulle kunna tänka sig en sådan 
framtid, åtminstone på 30 års sikt.

Det är svårt att skapa en enhetlig bild av de framtida, uppkopplade materialen. Vi 
vet att det finns stora möjligheter, men inom vilka områden förändringarna sker 
först beror på industrin, på geopolitiska faktorer och på kundernas behov. Sensorer 
nämns dock av många respondenter som en viktig och central möjlighet för deras 
egen industri – antingen det rör sig om biosensorer, smarta metaller och plaster, 
eller övervakning av underhåll för att förhindra materialutmattning. Digitaliseringen 
utgör inte en direkt drivkraft i sig, åtminstone inte enligt undersökningen – men den 
möjliggör ett nytt sätt att se på vad ett material kan göra.

EN INBLICK I MATERIALETS LIV

Uppkopplade, digitala material är värdefulla också för utvecklare och tillverkare. 
Sensorer ger inte bara användaren kunskap – de ger också en inblick i själva  
materialet, hur det används, vilka utmaningar det möter, hur det slits, töjs, och  
påfrestas. Verktygen för att mäta och utvärdera materialen blir allt fler, och med 
smarta och uppkopplade material behöver mätningen inte nödvändigtvis ske  
endast i ett labb – utan i verkliga världen, i aktiv användning av kunder och slut- 
konsumenter. Resultatet blir tillgång till kunskap om materialet i praktiken, en 
kunskap om värdekedjorna – kanske hela vägen från gruva till slutkonsument, om 
materialet övervakas och utvärderas i processen. 

DIGITALA MATERIAL I FRAMTIDENS SVERIGE

Hög teknisk kompetens är den allra största styrkan för materialutveckling i Sverige, 
och sju av tio anser det som en avgörande fördel. Sverige har även en hög digital 
kompetens, i form av startups och en stark IT-kultur. Frågan är om det finns  
möjlighet att förena dessa kompetenser i en digitaliserad materialindustri. Ökad 
satsning på industrinära tillämpad forskning är den femte mest föredragna strategin 
av 16 i vår undersökning för att förbättra svensk materialindustri – och många ser 
just de smarta, uppkopplade materialen som en viktig möjlighet för detta. 

65%
…av respondenterna i vår undersökning 
anser det troligt att hälften av alla sport-
plagg sålda i Sverige innehåller sensorer 
direkt i tyget, senast om 15 år. 39% tror att 
det kan ske redan inom tio år.

54%
…av respondenterna i vår undersökning 
anser det troligt att svenska sjuksängar 
består av material som direkt känner av 
patientens temperatur om 15 år. 

29%
…av respondenterna i vår undersökning 
tror att på högst 30 års sikt kommer det 
vara möjligt att utrusta allt råmaterial med 
sensorer redan när det tas upp ur marken.

FRAMTIDENS MATERIAL 5
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ÅR 2030: INDUSTRINS HELIGA TREENIGHET

Material, produkt, och tjänst har idag smält samman till en enda treenighet inom 
industrin. Även om det förstås går att se skillnad på dem, är de oskiljaktiga från  
varandra vad gäller industrin, eftersom alla tre spåras digitalt och behandlas  
som en enhet genom hela värdekedjan. Ett stycke material kopplas upp redan i 
tillverkningsprocessen, och märks ut som tillhörande slutkunden. Det behåller sin 
identitet genom utformningen till produkt och kommunicerar ständigt med både 
material- och produkttillverkaren för att de ska kunna erbjuda en så bra tjänst som 
möjligt. Går något sönder eller används felaktigt går det genast att rätta till. När vi 
för 15 år sedan pratade om smarta material, var det som de blinda männen och 
 elefanten – en liten del av en mycket större helhet, ett obrutet digitalt flöde som  
vi då inte ens kunde föreställa oss.

Strategiska rekommendationer 

Var medveten om att inte ens de mest traditionella och enkla materialen   
undgår digitalisering.  
 
Sök samarbeten med IT-kunniga partners för att förstå hur digitalisering kan  
stärka och förbättra material och materialkunskap redan idag. 

Var beredd på att nya innovationer kan komma snabbt vad gäller uppkopplade 
material – det gäller att ha ett öra mot marken för att snabbt kunna höra vad 
som kommer. 

”I tre dimensioner  
kan man se  

kristallstrukturer och 
kemisk sammansättning, 

vilket ger helt nya  
ledtrådar till hur man ska 

designa material.  
Användningen av den 

håller på att revolutionera 
analysmetoderna –  

deformationsprocesser  
går att filma och titta  

på vad som händer 
vid belastning.”

Anders Jarfors, Professor Jönköping University

”Komfortabla textilfibrer 
som fungerar som sensorer 
– och som är tvättbara. De 

registrerar små töjningar 
som uppstår från till 
exempel hjärtrytm, 

skakningar hos Parkin-
sonpatienter, tryck som 

uppstår då någon ligger i 
en säng. När vi människor 

tappar fokus finns 
materialet fortfarande 
där och gör sitt jobb!” 

Pernilla Walkenström,  Vice VD Swerea IVF

Information

Material

Produkt Tjänst
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Microlattice är en stark materialkonstruktion, men lätt som en fjäder. Ett centimetertjockt block av materialet  
kan vila på en maskrosboll och består till 99,9% av luft, ändå är det starkt nog att i framtiden kunna användas i  
flygplanskonstruktioner. Idén är enkel – en luftig konstruktion inspirerad av djurben. Men det krävdes många 
människor  för att uppfinna och framställa det – från två universitet och ett forskningsinstitut, med sponsring av 
Boeing och initiativtagande från amerikanska försvarsdepartementet. Microlattice må vara unikt på många sätt,  
men liksom många av framtidens material, föddes det ur samarbeten. 
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Bilden av materialforskaren, liksom kanske alla forskare, betraktas ibland som någon 
ensam individ, antagligen en man, i labbrock och glasögon. Han sitter böjd över ett 
mikroskop i ett mörkt rum, i ensamhet. Kanske biter han på en penna eller trummar 
lite förstrött på bordet. När han väl uppfunnit något, rusar han ut till väntande  
industriledare som glatt tar över och börjar tillverka materialet.

MED VD:N PÅ LABBET

Bilden är förstås en kliché, och likt många klichéer är den sedan länge förlegad. Som 
industriledare har man inte råd att sitta och vänta på uppfinningarna – man måste 
själv aktivt delta i arbetet, inte bara med forskaren utan också med användaren som 
vet vad som behövs. I framtiden kommer detta antagligen vara en självklarhet.  
Det blir svårare och svårare för forskare att på egen hand utveckla nya och bättre  
material, framför allt med komplexa värdekedjor och industrirealiteter som är  
avlägsna och okända för en van akademiker. Istället föds framtidens material i  
korsvägarna, i samarbeten mellan industri, institut, akademi och statliga intressen.

Här finns möjligheten att på förhand anpassa material till särskilda behov inom 
industrin;  utvärdera kostnader, användningsområden, potentiella kunder och 
leverantörer. Olika kompetenser och olika bakgrunder luckrar upp stela rutiner och 
förutfattade meningar. Kanske kan en enskild uppfinnare fortfarande då och då ta 
fram något givet material, men då finns ingen garanti att det är tillräckligt bra, lätt 
att tillverka, eller kostnadseffektivt för att något faktiskt ska göras av det. Material 
finns ju inte för sin egen skull – de är till för att användas.

Det är lättare att möta utmaningarna för en bred grupp med många olika  
kompetenser. Och det behövs. Hela sex av tio respondenter uppger att materialen 
har blivit svårare att tillverka och sju av tio tror att situationen kommer förvärras  
– både bredare och spetsigare kompetenser kommer troligen att krävas för att  
framställa framtidens material, vilket förstås ställer höga krav på samarbeten.  
Ingen kan vara expert på allt.

KOMPETENSBREDDNING NÄSTA 

Expertis kommer dock vara en nödvändighet, eller åtminstone djup kompetens 
inom specialiserade områden. Materialen förutspås nämligen bli mer diversifierade 
och olika varandra enligt sju av tio, vilket förstås medför höga krav på specialist-

6. Föds i korsvägarna
FRAMTIDENS MATERIAL

Polycaprolactone är ett material populärt 
för 3D-printing, som nyligen fått utgöra 
basen i en ny teknik. Medicinska forska-
re från Texas A&M har upptäckt sätt att 
göra skum av materialet som kan bilda en 
”ställning” för ben att växa kring.  

LEGO i samarbete med WWF inledde 
2015 ett projekt för att ta fram mer  
hållbara plaster, och har etablerat ett  
”Sustainable Materials Centre” för  
forskning kring dessa.

Universitetet i Gent satte samman ett  
samarbetsprojekt med över 30 universitet 
och forskningsinstitut för att förbättra  
förmågan att simulera olika material- 
egenskaper hos 71 material. Samarbetet 
behövdes eftersom inget enskilt institut 
var bra nog på alla material.

MAX IV-laboratoriet i Lund planeras 
kunna ta emot 2 000 tillresta forskare  
om året. Det är den modernaste syn-
krotronljusanläggningen i världen, och 
har vuxit fram i samarbete med bland 
annat Vinnova, Lunds universitet och 
Region Skåne. 

70%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att framtidens material kommer 
att vara mycket svårare att tillverka och 
kräva mer precisa egenskaper. Lika många 
uppger att materialen kommer vara mer 
diversifierade och olika varandra.
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kunskap inom många industriområden. Det tycks som att fördelarna med att arbeta 
tvärvetenskapligt och i korsvägarna mellan olika organisationer och kompetenser, 
kommer bli allt större – och det på ganska kort tid. Förmodligen är det redan en  
stor fördel för många organisationer, framför allt de stora företag som dessutom  
kan kombinera sin materialkunskap med god IT-förmåga, ingenjörskunnande  
och affärssinne. Ett sådant exempel är Tesla, som tillverkar elbilar till vanliga  
konsumenter men lånar materialkunskap, forskning och innovationer från så  
breda områden som rymdforskning, samurajsvärd och baksidan på smartphones.  

Fyra av tio tror dessutom att materialen kommer bli svårare att använda och kräva 
mer kompetens från användaren. Detta samvarierar med ökade svårigheter att välja 
material, som ungefär hälften tror kommer vara fallet de närmaste tio åren. Det 
verkar svårt för en enskild organisation och rent omöjligt för en enskild individ. 
Att ha koll på alla dimensioner, från materialets tillverkning och kemiska kom- 
position till dess kostnad och användningsområden. Två huvuden tänker bättre  
än ett, som talesättet säger – men det är viktigt att se till att det är rätt huvuden.

DEN STORA GEMENSKAPENS TID

Kanske är materialen på väg in i en era av gemenskap. Samarbeten mellan företag 
och institutioner, men också mellan olika länder kan komma att ha stor inverkan på 
utvecklingen av framtidens material. Ett intressant exempel på detta är flaggskeppet 
kring grafen, som leds från Chalmers av svenska forskare – med hundra deltagande 
universitet och med företag från 17 olika EU-länder. Det är ett exempel på den typen 
av stora, svepande forskningsinitiativ som involverar väldigt många aktörer, som 
vi troligen kommer se mer av i framtiden. Även i USA förekommer liknande stora 
samarbeten. Ett initiativ av NASA, MaterialsLab, startades för att samarbeta runt 
forskningen av material ombord på rymdstationen ISS. Projektet innebär att olika 
forskare runtom i världen kan samarbeta kring de experiment som utförs på rymd-
stationen och bygga vidare på varandras forskning. Troligen kommer vi se ännu fler 
dylika stora forskningsprojekt med flera intressenter i framtiden, något som kan 
innebära både en utmaning och en möjlighet för mindre företag, som har mycket att 
tjäna på att delta men allt att förlora om de blir lämnade utanför. 

ETT SPLITTRAT SVERIGE?

Klarar svensk materialindustri av att samarbeta till den grad som krävs i  
framtiden? Kanske. Men en sådan omställning kommer inte ske av sig själv –  
tvärtom kommer den kräva stora investeringar och mycket arbete. Men det tycks 
vara värt besväret: två tredjedelar uppger att den viktigaste strategin för att förbätt-

43%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att framtidens material kommer 
att vara mycket svårare att använda, och 
kräva mer av användarna. 

66%
…av respondenterna i vår undersökning 
uppger att ökat samarbete mellan företag, 
akademi och forskningsinstitut innebär en 
viktig strategisk möjlighet för Sverige. 

”Om vi kan få kraftfullare 
institut så kan vi förbättra 
användningen och  
snabbare integrera nya 
material i nya produkter. 
Eftersom vi i Sverige inte  
är så hierarkiska kan vi 
samarbeta längs hela  
produktcykeln, mellan 
olika sorters aktörer i  
innovationssystemet,  
och på så sätt minska  
utvecklingstider, öka  
kreativiteten och förbättra 
kundvärdet.” 
Öppet svar från enkätundersökningen. 

FRAMTIDENS MATERIAL 6
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ra svensk materialforskning är att stärka samarbetet mellan företag, akademi, och 
forskningsinstitut. Förslaget är det i särklass mest populära bland tolv alternativ. 
Detta, mer än något annat, tyder på att det kanske är här det stora styrkelyftet  
behöver ske – och det inte bara i form av pengar utan också i form av engagemang, 
från eldsjälar både inom industrin och politiken. För att stärka samarbetet och 
därmed driva upp innovationskapaciteten krävs att någon tar initiativet, både för 
samarbete inom Sverige och över landets gränser. Den som positionerar sig själv i en 
sådan nyckelroll och kan koordinera de många intressenterna har antagligen mycket 
goda framtidsutsikter. Sandvik är ett sådant exempel, som har positionerat sig väl 
för att kunna övervaka och samarbeta med intressanta aktörer inom akademin. Och 
att ta steget är nödvändigt – Sverige behöver positionera sig väl som forskningsland 
för att behålla sin konkurrenskraft. Endast 18% av internationella industriledare ser 
i dagsläget Sverige som ett attraktivt FoU-land, att jämföra med 39% för Finland och 
23% för Danmark, enligt en undersökning av Industrial Research Institute.

ÅR 2030: GRÄNSLÖS FORSKNING

Materialforskningsinstituten som de såg ut för 15 år sedan framstår idag som nästan 
pittoreska. De har utvecklats oerhört sedan mitten av tiotalet, från att vara främst 
laboratorier till att bli agila och flexibla organisationer som fångar upp kunskap både 
från forskning, industri, och den enskilda individen. Vi har idag verkligen lyckats 
fånga materialets liv – från gruva eller åker till återvinning – och finns med i alla 
skeden för att observera, samla information, och förbättra. Det som en gång var en 
konsument vi aldrig träffade, långt borta på andra sidan industrin, är idag en viktig 
deltagare i att förstå och förbättra vad materialen behöver kunna göra. Murarna som 
stod tunga mellan forskningen och omvärlden har fallit – och det känns lustigt att vi 
en gång inte ens visste att de fanns. 

Strategiska rekommendationer

Hitta rätt kompetenser för framtidens material, både inom organisationen  
men också hos leverantörer, partners, och kunder. 

Var delaktig i utvecklingsprocessen hos både kunder och leverantörer – det är  
ofta i dessa samarbetsprocesser som magin händer. 

Driv på ett aktivt samarbete mellan forskare och industri, och agera motor så  
att något verkligen händer på dessa fronter. Samarbetsprojekt utan ordentlig  
vilja och resurser är bara slöseri med tid.  

”Det finns en otrolig 
potential att samarbeta, 
jag önskar att det kunde 

fungera effektivare. Är det 
en attitydfråga eller kanske 

att VD ska träffa forsk-
ningsledarna för att jobba 

mera symmetriskt?” 
Lars Hultman,  

VD SSF Stiftelsen för Strategisk Forskning

18%
…av industriledare anger att Sverige är 
attraktivt som forskningsland, enligt en 
internationell studie av Industrial  
Research Institute. Motsvarande siffra för 
Finland är 39% och för Danmark 23%.

9
miljarder svenska kronor i forsknings- 
bidrag, över tio år. Ungefär så stor är den 
totala europeiska finansieringen för flagg-
skeppet för forskning på grafen, som leds 
från Chalmers.
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PICA, Phenolic Impregnated Carbon Ablator, uppfanns av ett team lett av Dan Rasky på NASA. Materialet användes 
som värmesköld på farkosten Stardust, som återinträdde i atmosfären 2006 i rasande fart – det var det snabbaste något 
mänskligt tillverkat material någonsin rört sig i atmosfären utan att förstöras fullständigt. Materialet är fantastiskt 
värmetåligt, men det låg orört i ett halvt decennium efter sitt första uppdrag och användes bara i små mängder. Ända 
tills SpaceX upptäckte att det fanns. De anställde Dan Rasky, skalade upp produktionen, och tillverkade en värmesköld 
till farkosten Dragon på mindre än 4 år, till en bråkdel av vad det kostade för NASA. Kanske är det traditionella  
aktörer som uppfinner framtidens material – men vem kommer tillverka dem?   
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Vem behöver material? Svaret är förstås ”alla företag som tillverkar något”, vare sig 
det är gardiner, mopeder eller klistermärken. Men vi vet redan hur man tillverkar 
gardiner, mopeder och klistermärken. Det finns mångåriga industrier som har  
stenkoll på precis vilka material som är bäst, vilka som lämpar sig till vad, och hur 
man bör använda dem. Konsekvensen är att innovationen saktar ner. Inget är så 
förödande för uppfinningsrikedomen som att redan veta hur man gör – för då finns 
det ju inget incitament att hitta på något nytt.

NÖRDARNA GÖR ENTRÉ

Entré för IT-företagen. De vet ingenting om vilka material som är bra, de har  
ingen tradition, inga accepterade framgångsmetoder. De kommer till material- 
tillverkningen som fullständiga nybörjare – men de vet hur man motiverar 
människor att bli kreativa. De vet hur man uppmuntrar skapandekraft, hur man 
organiserar människor, hur man brainstormar, hur man samarbetar och hur man 
tävlar. De är vana vid en industri som är stenhård och som bygger på att alltid hitta 
på det nyaste, bästa, häftigaste, snyggaste, trendigaste. De experimenterar, de prövar 
nytt. Konsekvensen blir att många av framtidens material uppstår – eller åtminstone 
får en chans att visa vad de går för – hos de nya pionjärerna, inte de etablerade  
materialtillverkarna.  Pionjärerna som inte vet hur man bör göra har all möjlighet  
att vara flexibla. De har inte mycket bundna kostnader i former av fabriker och 
värdekedjor, men de har mycket pengar och möjlighet att bygga nytt. Samtidigt är de 
duktiga på att anställa både erfarna experter och nyutexaminerade ingenjörer. Om 
de behöver tillverka ett material internt går det att ordna; om de behöver hitta en 
leverantör som är snabb och anpassningsbar brukar det också vara fullt möjligt.

Vilka aktörer kommer vara de största pionjärerna när det kommer till att utveckla 
framtidens material? Vi frågade i vår expertundersökning och svaren är förvånande. 
En tredjedel tror att helt nya aktörer, som IT-företag eller liknande, kommer vara de 
absolut viktigaste när det kommer till framtidens materialutveckling. Bland de som 
sysslar med materialutveckling är andelen ännu högre – här är det hela fyra av tio 
som tror att nya aktörer kommer driva framtidens materialutveckling, och det är 
det i särklass vanligaste svaret. Av alla grupper vi frågade är det bara en som tror att 
etablerade industri- och materialföretag kommer driva innovationen framåt – och 
det är de som själva arbetar inom etablerad materialtillverkning. Kanske är de mer 
skeptiska till pionjärerna, eller så är det önsketänkande från människor som inte 
vågar eller vill se det annalkande hotet.

7. Skapas av nya pionjärer
FRAMTIDENS MATERIAL

Googles Project Loon bygger på att  
ge internetåtkomst i glest befolkade  
områden med hjälp av ballonger.  
Materialet till ballongerna har IT-
jätten tagit fram i samarbete med Raven 
Aerostar, och det är inspirerat av påsarna 
i flingpaket. Ballongerna har upp till sex 
månaders livstid, mycket längre än vanliga 
väderballonger.

Speldistributionsföretaget Valve gav sig 
in på tillverkning när de designade egna 
handkontroller till spel – och beslutade 
något år därefter att släppa CAD-filerna, 
och låta vem som helst 3D-printa dem.
 
Teslas planer på expansion innebär att 
de kommer behöva litiumjonbatterier 
motsvarande hela världens produktion 
idag. Det är troligt att de själva kommer 
säkra en källa av råmaterial och sköta 
tillverkningen – antingen i form av grafit 
eller grafen.
 
Svenska SolTech Sigma har utvecklat  
takpaneler av glas som dessutom tjänar 
som solpaneler. Deras affärsmodell  
bygger på att de hyr ut panelerna och tar 
betalt för strömmen – de säljer inte sina 
produkter. Ett svenskt exempel på nya 
tankesätt i traditionella industrier. 

3
är enligt World Economic Forum  
Sveriges ranking bland IT-kompetenta 
länder i världen. Bara Finland och  
Singapore är mer digitaliserade.
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Vid frågan om vilka specifika aktörer som skulle kunna tänkas vara drivande såg 
svaren visserligen annorlunda ut – här är de vanligaste svaren olika universitet, som 
Chalmers och KTH, och forskningsinstitut som Swerea. Men tittar man djupare  
på materialet framstår två tydliga mönster som är svårare att se vid en överblick:  
antingen kommer framtidens pionjärer att vara små, nya företag med startup- 
liknande kultur, eller stora kraftfulla företag med välutvecklade FoU-avdelningar. 
Aktörer som är duktiga på forskning men inte tidigare sysslat med material  
kombinerar båda dessa egenskaper, eftersom de behöver skapa och tänka nytt 
för att utveckla material, men redan är vana forskare i bred bemärkelse. 

APPUTVECKLAREN – VÄN ELLER FIENDE?

I en värld där kunder ställer allt högre krav, där materialen måste bli grönare,  
smartare, mer specialiserade och kräver nya former av samarbete för att utvecklas,  
är det inte konstigt att nya aktörer har en fördel eftersom så mycket förändras.  
Samtidigt behöver inte detta på något sätt betyda döden för de traditionella  
företagen, som fortfarande har kapital i form av fabriker, laboratorier och mänsklig 
kompetens. De omsätter dessutom mycket mer pengar. Små IT-orienterade startups 
växer oerhört snabbt i Norden i jämförelse, men de har mycket att ta igen innan de 
knappar in på etablerad industri – även om deras investeringstakt är upp till  
tio gånger så hög. Kanske är det så att de riktigt högkvalitativa, billiga och bra  
materialen uppstår i samverkan mellan nytt och gammalt – i mötet mellan ingenjör 
och programmerare, miljövetare och industrialist, svetsare och vetenskapsman.  
De nya aktörerna kan innebära ett hot i form av konkurrens – men också en stor 
möjlighet i form av nya samarbeten och en injektion av kreativ energi.  
Förhållningssättet till pionjärerna, och förmågan att se de nya talangerna i tid, 
kommer antagligen avgöra om de blir en fiende eller en nyttig och pålitlig vän.

32%
…av respondenterna i vår undersökning 
anger att nya aktörer som Apple, Google 
eller Tesla kommer vara de viktigaste  
pionjärerna när det kommer till att  
utveckla framtidens material.

300%
Så mycket ökade investeringarna i  
nordiska startups från januari 2015 till 
januari 2016, enligt The Nordic Web. 

Ingen av dessa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Nya aktörer som t ex Apple, Google, Tesla

Etablerade industri- och materialföretag

Akademi, forskning

32%

8%

26%

34%
Figur 7: Vilka aktörer tror du kommer 
vara de största pionjärerna när det 
kommer till att utveckla framtidens 
material?
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35
…gigawattimmar. Så mycket förvarad 
energi beräknas Teslas fabrik för  
litiumjonbatterier producera på ett år  
när den står klar 2017. Det motsvarar  
hela världens produktion av sådana  
batterier år 2013. 

MINECRAFT MÖTER GRUVHANTVERK

Svensk startup-kultur är välkänd inom landet, och inom vissa nischer i hela  
världen. Landet har varit mycket duktigt på nya innovationer, framför allt inom  
IT och kommunikation och Sverige har även en stark industri med långa  
traditioner. Kanske är det i mötet mellan dessa två kulturer som nya material  
kan uppstå, med flyg, fordon och mode som kunder och samverkande aktörer.  
Alla branscher behöver innovation, och innovation på materialsidan kan ge stora  
fördelar. Hur kan man utnyttja det svenska IT-kunnandet och kreativiteten som 
gjort oss starka på underhållningssidan, med det robusta och gedigna kunnandet 
hos de klassiska materialtillverkarna? Även internationellt kan det finnas nya  
aktörer med intressen i svenskt materialkunnande och materialkompetens –  
möjligheter som inte bör förbises.   

ÅR 2030: NYTT OCH GAMMALT SIDA VID SIDA

Idag är det svårt att peka på en enskild aktör som ”materialutvecklare”. I takt med 
att materialen och deras tillverkning står i starkare symbios med användningen och 
slutprodukterna och att allt mer av industrin digitaliserats, utvecklas material både 
av aktörer med gammaldags vetande om stål och lin, men också av aktiva kunder 
som vet vad de vill ha – och många har tagit en aktiv roll i materialutvecklingen för 
att kunna möta sina behov. De är duktiga och drivande, men kräsna, och de som  
inte lyckats fånga nyckelkunderna i tid har haft det svårt. Likaså de som inte kan 
hålla den rasande innovationstakt som de nya aktörerna gjort till normen – det 
gäller att hålla sig på fötterna när material tävlar lika hårt med varandra som  
apparna gjorde för 15-20 år sedan. 

Strategiska rekommendationer

Var uppmärksam på de nya aktörerna och de möjligheter de medför, även om 
de är utanför den traditionella kundbasen. De kan komma att behöva något 
nytt, specialiserat material på kort tid.  

Försök hitta sätt att ta lärdom av unga IT-företag och startups, och ta in deras 
tankesätt i verksamheten. Startup-mentaliteten, där man vågar pröva nytt i liten 
skala och testa ovanliga idéer, är fullt tillämplig även inom materialindustrin.  

Var medveten om att konkurrensen hårdnar och att de nya aktörernas 
otålighet antagligen kommer sprida sig genom hela branschen. 

”Naturligtvis har 
kompetenskraven  

förändrats. Förut använde 
vi mest metallurger, idag 

är det mycket materialfolk, 
fysiker, kemister. Vi har 

breddat oss otroligt  
jämfört med förr.”

Hans Söderhjelm, 
Vice President Marketing & Product Development, 

Höganäs

”Om man ser till att  
korsbefrukta gamification, 

ingenjörer och mode,  
vilket jag tror är fullt  

möjligt att göra, kan man 
nå en framtid där ordern 
görs direkt i produktions-

enheten. Det är bara  
dörröppnarna som är  

tidskrävande.” 
Anna Kollberg, 

VD Catori
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EN SANNOLIK FRAMTID

2022
Produktion av särskilt  

material för 3D-printing blir 
en mångmiljardindustri

2024
En vanlig personbil 

innehåller mer kompositer 
än stål

2027
Det blir vanligt att  

sjuksängarna består av 
material som direkt känner 
av patientens temperatur 

2034
Vikten på en vanlig  

personbil motsvarande 
Volvo V70 har sjunkit  

med 50%

2043
50% av svenska hem 

kan utvinna solenergi ur 
sina fönster

Figur 8: Bilden visar en tänkt tidslinje  
över möjliga framtida utvecklingar,  
utifrån våra respondenters bästa  
gissningar. Det är förstås omöjligt att  
säga exakt vilket år dessa händelser  
inträffar – om de inträffar alls. Men  
kanske kan tidslinjen ge en finger- 
visning om vad som ligger framför oss.
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2051
Mer än hälften av alla 

klädesplagg som säljs i 
Sverige är självtvättande

2058
Industriell deponi har 

 minskat globalt till 20% av 
vad den är idag

2076
Världen producerar mer el 
med solceller än med alla 

andra former av  
energiutvinning

2095
I princip alla material  

designas och kontrolleras 
på atomnivå
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I samband med enkätundersökningen genomfördes även en Delfistudie om  
en sannolik framtid. Vi ställde några frågor om troliga framtida händelser och  
ungefär när de skulle kunna tänkas inträffa. Svarsalternativen var abstrakta, i  
termer om 5 eller 10 år, men med synpunkter från flera insatta personer går det  
att bilda sig en mer konkret uppfattning om ungefär hur framtiden kan tänkas  
utvecklas. Genom att mäta det relativa avståndet mellan händelserna inbördes,  
och måla upp dem på en tidsperiod om cirka hundra år (vilket var så långt fram 
respondenterna fick möjlighet att sia), har vi framställt en trolig tidslinje över  
2000-talets milstolpar vad gäller material och materialteknik.  

Några av dessa händelser visas i bilden på föregående sida. Om vi får tro  
våra svarande experter och industriledare, så kommer sensorerna vara här  
på allvar någon gång under 2020-talet, lättare och mer effektiva material  
kommer att dominera på lång såväl som kort sikt, och länken mellan material
och energieffektivitet förblir stark. Lite längre fram i tiden förutspås material som  
självtvättande tyger och revolutionerande solceller. Framför allt tycks återvinning 
vara en svår nöt att knäcka, och att sänka industriell deponi dramatiskt ligger  
enligt de flesta mer än 30 år in i framtiden. 

En sannolikt sannolik 
materialframtid

EN SANNOLIK FRAMTID
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Denna rapport handlar om de möjligheter som finns i framtidens material,  
och hur de kommer forma framtidens produkter och samhälle. Frågan är hur  
väl positionerat Sverige är för att ta en ledande position. 

Framtidens material formas av tre drivkrafter – begär, miljö och jakten på  
effektivitet. Detta tar form i sju sanningar, som utvecklas i olika takt över de  
kommande decennierna, mot en framtid som vi knappast kan tänka oss idag.  
Miljödimensionen har redan idag blivit en självklarhet. Det har blivit allt  
tydligare att hållbarhet och ett cirkulärt tankesätt är vägen mot vinst på lång  
sikt, även för företagen. 

Men för att kunna hålla uppe innovationstakten kommer det krävas mer än att  
bara veta vad som bör göras. Det krävs vilja att fortsätta utveckla materialindustrin 
som helhet, inte bara den egna verksamheten. För Sveriges del kan man illustrera 
den här utvecklingen med en trestegstrappa.

Skapandekraft handlar om de grundläggande kompetenserna för att kunna  
utveckla och tillverka material. Det handlar om kreativitet och innovations- 
kultur, men också om hög teknisk kompetens och starkt kunnande om miljö och  
hållbarhet. Här ligger Sverige enligt vår undersökning mycket bra till. Sju av tio 
uppger att hög teknisk kompetens är en stor styrka i Sverige, och över hälften uppger 
att innovationskulturen är mycket god. Det är de här styrkorna som under lång tid 
varit etablerade, tack vare landets starka industri och utbildningssystem. 

Sveriges väg mot framtidens 
material

Skapandekraft:
Tekniskt kunnande
Innovation
Kreativitet

Drivkraft:
Krävande kunder
Miljömässiga krav
Internationell förmåga

Slagkraft:
Kommersialisering
Hitta rätt nischer
Industrinära forskning
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Drivkraft är nästa steg. Här handlar det om att få verkstad, om att kunna möta  
kundernas behov, möta miljömässiga krav och vara verksam på en internationell 
spelplan med hård konkurrens. Nu räcker det inte med att kunna – på detta  
trappsteg måste man även vilja. Också här uppfyller svensk materialindustri  
kraven. Över hälften anser att det finns krävande kunder inom industrin som  
driver på förändring, att det råder i allmänhet god kunskap om kundernas behov 
och att svensk materialindustri åtnjuter en god internationell förmåga, kapabel att 
ta tillvara på internationell kunskap både i form av innovationer och humankapital. 
Troligen har vi nått detta trappsteg. 

Slagkraft är nästa steg för svensk materialindustri. Även om man både vill och kan, 
måste man i nästa steg kunna tillämpa. På det här steget av materialutveckling gäller 
det att få till fungerande samarbeten, hitta rätt nischer, och spetsa till forskningen så 
att den blir mer tillämpbar och industrinära. Att nå det tredje trappsteget verkar vara 
den överhängande utmaningen för svensk materialindustri – att kommersialisera 
innovationer, att hitta rätt position mot viktiga kundgrupper, och att öka samarbete 
mellan olika aktörer för att se till att idéerna inte bara omsätts i verksamhet, utan i 
storskalig verksamhet. Här ser kartan sämre ut. Mindre än en tredjedel uppger att 
svensk materialindustri har en stark positionering mot vissa kundgrupper, och  
ännu färre uppger att man är duktig på att kommersialisera innovationer. 

KLÄTTRA HÖGRE – ELLER FALLA?

För att kunna hänga med i utvecklingen av framtidens sofistikerade, 
uppkopplade, miljösmarta material, måste man vara beredd på att utvecklas själv. 
Att röra sig uppför trappan, både som företag och som industrination, kommer vara  
avgörande för att kunna vara med och påverka i framtidens alltmer komplexa värld. 
Den som inte kommer till det sista steget kommer inte att ha mycket att säga till om. 
Detta måste svensk materialindustri lyckas uppnå – och helst så snart som möjligt. 
Framtidens material tillhör den som är duktig nog att både uppfinna, tillverka,  
och sprida dem, snabbare än konkurrenterna. 

I tusentals år var wootz-stålet världens främsta militära övertag. Silke och siden satte 
länder på världskartan som centrum för handel och rikedom. Stål och kol skapade 
industrimakter som dominerade hela kontinenter. Den som förändrar materialen, 
förändrar hela världen. 

Om vi inte klättrar, faller vi.   

MOT FRAMTIDENS MATERIAL
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Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 
företag att skapa försprång mot framtiden. Genom trend- och scenarioanalys 
och stöd i innovations- och strategiarbete hjälper vi våra kunder med de stora 
sammanhangen och ta ut riktningen mot framtiden. Kairos Future grundades 
1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har samarbetspartners över 
hela världen.För mer information, se www.kairosfuture.com
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Swerea är den svenska forskningskoncernen för industriell 
förnyelse och hållbar tillväxt. Vårt uppdrag är att skapa, 
förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena 
materialutveckling, produktion och produktutveckling.  
Vi arbetar med tillämpad forskning med stort industriellt  
kunnande och erfarenhet av hur forskningresultat omsätts 
till praktisk nytta. Våra fem forskningsinstitut finns på ett 
tiotal orter i Sverige och Frankrike och idag har vi ett nät-
verk av över 700 medlemsföretag och 3000 företagskunder.

Vi skapar högre konkurrenskraft för svensk industri.


