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SWEREA: Passion för industrin

”Den som är förvarnad kan vara förberedd”. Att vara förberedd är lika viktigt för Swerea 
som det var för Sir Winston Churchill på sin tid. Vi på Swerea vill vara förvarnade och 
förberedda för att kunna möta upp mot industrins behov och förväntningar. Vi upplever 
att allt går fortare och fortare, en produkts livstid blir kortare och kortare och utveck-
lingsarbetet anpassas till detta. Uttryck som höghastighetsinnovation har myntats och 
”crowdsourcing” har blivit ett sätt att koppla in många i ett utvecklingsarbete. Swerea 
har ställt sig frågorna ”Vart är samhället och industrin på väg?” och ”Hur förbereder vi 
oss?”.

Swerea har tillsammans med drygt 400 personer från industrin, akademin och samhäl-
let, från Sverige men även internationellt, belyst och analyserat industrins behov av fort-
satt utveckling. Vi har på flera olika sätt skapat möten mellan människor för att inspi-
rera dem att tänka på framtiden och vägen fram mot framtiden. Siktet har varit inställt 
på år 2030, ett år tillräckligt långt fram i tiden för att det ska vara bortanför normala 
företagsstrategier. Samtalen har visat att det globalt finns några tydliga megatrender som 
kommer att påverka oss alla. Studien påvisar också några tydliga industritrender, några 
som vi redan är en bit på väg in i och några som kommer att komma. Dessa kommer 
också att påverka oss, t.ex. hur vi effektivt genomför utvecklingsarbete, hur vi effektivare 
utnyttjar resurser och hur vi anpassar oss till nya produktionsmetoder.

Swerea har blivit förvarnad och redan byggt in en del 
av utredningens resultat i Swereas egen strategi för att 
vi ska vara förberedda. Det är vår förhoppning att också 
du kommer att bli förvarnad. Kanske arbetar vi redan 
tillsammans eller kommer att arbeta tillsammans. Har vi 
inspirerat dig så att du är mer förberedd på framtiden,  
då har vi lyckats. 

Med hopp om trevlig läsning

Göran Carlsson
Koncernchef, Swerea AB

Foto: Jennie Pettersson
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Jakten på nästa fasta punkt 

Svensk industri har gått igenom mycket; från 1600-talets brukssamhälle till 
expansion av globala industrijättar som Volvo, SKF och Atlas Copco. Nu står 
industrin inför helt nya utmaningar av en annan karaktär. Det rör sig inte bara 
om nya konkurrenter och ny teknik, utan också om nya resurser, kunskaper, och 
förhållningssätt. Allt är i rörelse och ständig förändring. 

”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba hela världen,” sade Arkimedes enligt 
legenden – och en gång fanns en sådan fast punkt i landets rika naturtillgångar 
som var konkurrenskraftiga i sig – malm, skog, och vatten. Sedan skiftade den 
fasta punkten, och kapacitet och effektivitet blev de nya ledstjärnorna för Sve-
riges konkurrenskraft på en allt mer internationell marknad. Idag har den fasta 
punkten flyttats på nytt. Gamla, säkra marker blir alltmer ostadiga, och för att 
svensk industri återigen skall kunna rubba världen krävs det att vi finner en ny 
fast punkt att stå på. Just detta är syftet med denna rapport: att se världen i rörelse 
för att finna den punkt där svensk kraft, kreativitet, kompetens och kunskap kan 
få störst genomslag och ge de största fördelarna. Vilka hinder finns det? Vilka 
styrkor och möjligheter ser vi, och vilka utmaningar måste vi möta? Vad tillför 
industrin till människors liv, och vad är det vi  
faktiskt säljer? Vad går vi för framtid till mötes?

Rapporten är strukturerad kring sju centrala 
skiften som förändrar industrin. Utifrån 
dessa förändringar söker vi sedan finna 
framtiden i form av fyra scenarier,  
destillerade utifrån 21 mini-scenarier,  
framtidsbilder som formar en övergripande 
makrobild över situationen. 

Foto: Maria Åsén, Swerea
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Rapporten i korthet 

Tre globala drivkrafter skapar nya förutsättningar för svensk såväl som internationell industri:

• Teknikrevolutionen: där robotisering, kunskapsautomation, sakernas internet och mycket annat skapar nya 
förutsättningar för såväl innovation som produktion. 

• Utvecklingsrevolutionen : som förskjuter världens ekonomiska och innovativa mittpunkt mot nya snabb- 
växande ekonomier.

• Tankerevolutionen: där information, idéer och tankar blir de nya råvarorna, tänkande den nya produktionen 
och koncept de nya produkterna – och där produkter i sig endast blir råvaror i kundernas värdeskapande proces-
ser.

Delvis formade av dessa krafter håller sju övergripande trender eller skiften på att omforma det  
industriella landskapet. Dessa är:

1. Från linjärt till cirkulärt: Den cirkulära ekonomin har diskuterats i decennier, och sakta men säkert blir den 
verklighet, pådriven av såväl ekonomiska och legala skäl som av växande konsument- och kundtryck. Mycket 
har redan skett, men lika mycket eller mer återstår. Cowboyekonomin är över. Astronautekonomin är här. Och 
miljö och hållbarhet är en av svensk industris strategiska tillgångar.

2. Från produkter till ekosystem: Allt färre företag kan med säkerhet säga vilken bransch de tillhör, eller om de 
sysslar med produkter eller tjänster. Det är inte längre överlägsen produktkvalitet som slår konkurrenter och 
kunder med häpnad. Än mindre kostnadseffektivitet. I ökad utsträckning är det ekosystemet som räknas, förmå-
gan att bygga fungerande erbjudanden där produkter, tjänster och finansieringssystem är delar av en integrerad 
helhet. Och där kunder och samarbetspartners är en del av erbjudandet.

3. Från lab till höghastighetscrowd: Konsten är att komma först till framtiden, och för att göra det räcker det inte 
längre att arbeta inifrån och ut. Det är inte längre i labbet som framtiden uppfinns, utan i dialogen med medar-
betare, kunder, samarbetspartners och andra idérika och insiktsfulla medspelare på marknaden. Kort sagt, med 
massan. The crowd.

4. Från kontrollerat rigid till autonomt adaptiv: Stor, farlig, fyrkantig. Dum, bakom lås och bom. Det var ro-
botens öde. Men dagens och morgondagens robotar är både läraktiga och flexibla. Och de kan interagera med 
människor. Kanske kommer de att tillsammans med sina osynliga algoritmsyskon rent av kunna sköta hela 
fabriken själva. Eller företaget.

5. Från skala bort till bygga upp: Skala bort eller bygga upp. Det är en av industrins stora framtidsfrågor. Additiv 
tillverkning är ett helt nytt paradigm som om det växer sig starkt får dramatiska konsekvenser, inte bara för pro-
duktutveckling och nischprodukter utan också för industriell organisation, logistik och materialteknik.
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6. Från design efter material till smarta material. Det hyperdesignade samhället är här. Inte ens material och mate-
rialegenskaper är längre givna. De designas, väljs och anpassas till specifika syften. Superstarkt. Superlätt. Adaptivt. 
Superreflekterande. Smart och uppkopplat. Bara att välja och designa.

7. Från nördigt till coolt. Från hjälte till nörd och miljöskurk. Och hjälte på nytt. Ingenjörens återkomst är här. Hen 
inte bara pratar om problemen. Hen löser dem medan andra pratar. Uppfinner framtiden. Och gör industrin cool 
med hjälp av IT.  

Mot 2030 kan vi alltså förvänta oss ett nytt industrilandskap, vars exakta konturer också avgörs av vilken väg en rad 
osäkerheter tar. Den nya geopolitiken är sådan osäkerhet, energipriser och energislag en annan. Men det är inte 
heller självklart hur långt skiftena ovan kommer att hinna över en 10-15-årsperiod eller vilka de exakta effekterna 
kommer att bli på t ex den globala tillväxtens styrka och fördelning, produktionens organisering, företags strategis-
ka vägval och fokus, ägarförhållanden eller lokalisering av företagens forskning- och utveckling. Med utgångspunkt 
i dessa osäkerheter kan vi skönja en rad alternativa framtider för svensk industri mot 2030. Fyra av dessa är:

• Den kokande grodan. Långvarig underinvestering inom svensk tillverkningsindustrin har successivt försvagat in-
dustriföretagens konkurrenskraft. Samtidigt pågår förnyelse utanför den traditionella industrin vilket ökar intresset 
för ingenjörsstudier, något som i sin tur lett till ett överskott på duktiga ingenjörer som attraherar internationell FoU. 

• Livet går vidare. Fokus på processförbättringar snarare än genuin innovation har lett till en långsam förändring 
av det globala produktionssystemet där tyngdpunkten successivt förflyttats mot nya dynamiska ekonomier genom 
relokalisering av produktion och FoU men också genom att nya spelare tar en växande del av kakan.

• Ett globalt fabriksgolv. Tillväxtekonomierna ångar på och västvärlden sackar efter. Samtidigt har de traditionella 
industriföretagen från väst lyckats med konststycket att matcha trycket från nya uppstickare genom kraftfulla sats-
ningar på innovation och reallokering av allt som kan förflyttas. För Sverige innebär det en långsam avindustrial- 
isering trots allt starkare ”svenskbaserade” företag.

• Additivt beroende. Trenden mot crowdsourcing och öppen innovation har förändrat de flesta sektorer inklusi-
ve tillverkningsindustrin. Den industriella förnyelsen där automation och 3D-printning är starka inslag har i stor 
utsträckning drivits av nya industriella spelare, entreprenörer och företag med rötter i IT och design snarare än in-
dustriproduktion. Ofta har dessa ambitionen att förändra världen snarare än att generera kortsiktigt aktieägarvärde. 
Rotad i den nya entreprenörskulturen har Sverige lyckats få ett försprång i denna industriella omvandling.

Tillsammans med den samlade bilden av en industri i förändring, bör scenarier som dessa tas med som underlag 
inför de strategiska val som svenska industriföretag redan idag behöver göra. Hur kan svensk industri parera hoten 
och dra fördel av de möjligheter som öppnas när industrilandskapet förändras? Det är den avgörande frågan, inte 
bara för industrin, utan i minst lika hög grad för Sverige som kunskaps- och industrination.
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Att kartlägga framtidens industri



Med allt material på plats var det så dags att knyta samman säcken. Det in-
samlade materialet diskuterades och bearbetades i en serie seminarier och 
workshops med Swereas ledning och styrelse. På dessa seminarier diskutera-
des också konkreta slutsatser för Swerea. Resultaten härifrån har integrerats i  
Swereas och dess forskningsinstituts strategiska planer. Swereas styrelse  
beslutade också att sprida delar av resultaten i form av denna publika rapport,  
i syfte att bredda diskussionen kring svensk industris framtid.

Med inledande efterforskning på plats genomförde vi därefter djupintervjuer 
med ett tiotalet ledande experter  - internationella så väl som svenska - både 
från industrin och närliggande områden som miljö och digital teknik.  
Tillsammans genomfördes ett seminarium där långsiktiga trender, utmaningar 
och idéer för att lyfta svensk industri diskuterades. På så sätt fick vi möjlighet  
att testa hypoteser samt fördjupa våra inledande frågeställningar. 

Startpunkten för kartläggningen var att undersöka vad som redan sagts  
kring trender och utvecklingar som direkt eller indirekt kan tänkas påverka  
industrins framtid. En omfattande deskresearch resulterade i ett digert  
material av insikter, som spände över allt från ekonomins utveckling och 
efterfrågemönster till ägarfrågor, innovation och industriteknik.

Ingen studie utan kvant. Med konturerna av framtidslandskapet på plats var 
nästa steg i processen att tillfråga en bredare grupp insatta om deras syn på 
framtiden. Under jan/feb 2015 genomförde vi därför en undersökning bland 
cirka 400 svarande från industriföretag i olika branscher. Hälften (47%) av  
respondenterna arbetade med forskning och utveckling, övriga i andra  
ledande befattningar.

Med merparten av ingångsmaterialet insamlat genomförde vi sedan en  
scenarioanalys med utgångspunkt i tidigare identifierade strategiska osä-
kerheter.  Syftet här var att utforska tänkbara utfall av pågående trender. 
Som ett delmoment inom ramen för detta genomfördes även en textanalys 
av vetenskapliga artiklar kring 3D-printing från 1980-talet och framåt.

Deskresearch

Kvantstudie

Expertdialoger

Scenarioanalys

Workshops

2

3

4

5

1
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Svensk industri må vara stor. Men världen är större.  Övergripande förändringar 
som sveper över nationsgränser och sektorer sätter också sin prägel på industrin 
och dess förutsättningar. Tre sådana förändringar är i dag av sådan styrka och skala 
att det är berättigat att tala om revolutioner.  Vi talar här om teknikrevolutionen, 
utvecklingsrevolutionen och tankerevolutionen.
 

Inledning: Tre globala drivkrafter

Drivkraft 1: Teknikrevolutionen

Historien om mannen som uppfann schackspelet illustrerar med önskvärd tydlighet 
vad teknikrevolutionen handlar om. Enligt berättelsen ville upphovsmannen inte 
ha så mycket betalt för sin innovation. Ett riskorn för den första rutan, två för den 
andra, fyra för den tredje osv räckte, sade han till maharadjan som intresserade sig 
för innovationen. Anständigt och rimligt, tyckte denne och bad sin bokhållare räkna 
ut vad mannen skulle ha betalt. Efter mycket räknande konstaterade han att det 
skulle bli väldigt dyrt. Den första halvan av schackbrädet skulle kosta ett ansenligt 
antal tunnland mark redan det, vilket maharadjan ansåg acceptabelt. Men den andra 
halvan skulle kräva ett berg av ris högre än Himalaya.

Vad många bedömare nu anser är att den IT-baserade teknikrevolutionen är på väg 
in på ”andra halvan av schackbrädet”. Som exempel på det kan nämnas att den ame-
rikanska tidsskriften Forbes sedan flera år tillbaks förlitar sig på algoritmer från  
företaget Narrative science för att generera delar av sina ekonomiska notiser, något 
som även svenska tidningskoncernen Mittmedia sneglar på att göra. Det förklarar 
också varför forskare, så nyligen som för bara 10 år sedan, avskrev möjligheten för 
datorer att lära sig köra bilar, något som nu ses som en självklarhet. Det är också 
anledningen till varför datormjukvaran Amelia från företaget Ipsos med bara två 
månaders träning kan klara av merparten av alla kundtjänstärenden själva, och 
därtill tala 20 språk. 

Men teknikrevolutionen driver också på en kommunikationsrevolution, underlättar 
samarbete över stora distanser, förbättrar virtuell möteskvalitet, ger oss möjlighet att 
med hjälp av sensorer samla oändliga mängder information och med hjälp av allt 
snabbare datorer i realtid bearbeta all denna data. 
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När Intels Gordon Moore på 1960-talet 
först formulerade den lag som uppkallats 
efter honom sade han att processorkraften 
fördubblas ungefär var 24:e månad. Den 
siffran är nu halverad. Som konsekvens 
har priset på processorkraft också fallit 
drastiskt. 2010 kostade en transistor 
mindre än bläcket för att trycka en enda 
bokstav i en dagstidning. 

Gartner förutspår 25 miljarder uppkopp-
lade ”saker” till 2020 och Ericsson talar 
om 50 miljarder uppkopplingar, men 
utvecklingen stannar förstås inte där. 
IT-industrins samlade prognoser pekar 
mot mellan 1000 och 10 000 uppkopplade 
sensorer per världsmedborgare år 2030.

1 000
…uppkopplade sensorer per person år. 
Det tror en majoritet av respondenterna i 
vår undersökning  kommer vara  
verklighet år 2030.

Konsten att spå i datapunkter

Teknikrevolutionen ger oss helt nya möjligheter att förutspå vad som kommer att 
ske. Det är mot den bakgrunden man ska förstå varuhuskedjan Macy’s analyschef 
Andrew Pole, som för några år sedan sa: ”Take a fictional Target shopper named 
Jenny Ward, who is 23, lives in Atlanta and in March bought cocoa-butter lotion, a 
purse large enough to double as an diaper bag, zinc and magnesium supplements 
and a bright blue rug. There’s, say, an 87 percent chance that she’s pregnant and that 
her delivery date is sometime in late August.”1 

En självkörande bil i Ubers flotta, månne?

Teknikrevolutionen leder också till att branscher stöps om snabbt och på förhand 
ofta oförutsägbart. Taxiföretaget Uber, som startades 2009 och som inte äger en enda 
bil, värderas idag till 40 miljarder USD. Kusinen AirBnB som startade samma år och 
som inte äger en enda säng värderas till 25 miljarder USD. Båda har snabbt blivit 
stora utmanare i traditionella branscher med affärsmodeller byggda på nya tekniska 
möjligheter. Uber ger sig nu in i transportsektorn med hemleveranser som nästa 
affär. Så snart självkörande bilar blir vardagsmat kan vi sannolikt förvänta oss  
erbjudanden att köpa en förarlös bil och placera i Ubers flotta, men kanske också att 
biltillverkarna byter affärsmodeller och blir tjänsteleverantörer. Uber har för övrigt 
även rekryterat 40 ledande robotforskare från en samarbetspartner.

Säg hej till massan

Till sist är teknikrevolutionen också den yttersta möjliggöraren för de senaste årens 
främsta modeord på innovationsområdet: crowdsourcing. Det är de nya sociala 
tekniska plattformarna som inte bara möjliggjort lösningar som Uber utan också 
på allvar öppnar möjligheter att knyta samman problemägare med problemlösare, 
oavsett om problemen handlar om pengar (crowdfunding) eller brist på idéer eller 
expertis (crowdsourcing), som när exempelvis GE via GE Open Innovation drar in 
världens problemlösare i utvecklingsavdelningen. 
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Drivkraft 2: Utvecklingsrevolutionen

Patentaktiviteten bland företag i Kina har ökat 35-faldigt på tio år och närmar sig nu 
svenska förhållanden. 2017 väntas 97 procent av Afrikas befolkning ha mobiltelefon. 
Det, i korthet, är vad utvecklingsrevolutionen handlar om:  en förflyttning av  
världens tyngdpunkt, från väst till öst och syd, från etablerade länder till  
utvecklingsländer.2  Därmed hamnar också den globala medelklassen i centrum för 
utvecklingsländernas snabbt växande företag. För kinesiska företag blir det exem-
pelvis allt viktigare att tänka på den inhemska befolkningens behov, snarare än att 
agera underleverantör till något utländskt varumärke. Och i takt med att förtroendet 
för inhemska varumärken växer ökar även viljan att köpa lokala produkter. Made in 
China blir Made for China in China – till att börja med. Sedan väntar världen.

Kvalitetsmässigt kommer morgondagens kinesiska produkter inte skilja sig från sina 
västerländska konkurrenters. Vad som däremot kan komma att skilja sig är  
prislappen. Skälen till detta är enkelt: de kommer att ha tagits fram utifrån en annan 
logik. I det avseendet finns likheter med en annan stor medelklassrevolution,  
nämligen den som tog sin början i USA runt förra sekelskiftet. Då lanserade Henry 
Ford sin svarta T-ford till pris som var av en tredjedel av de närmsta konkurrenter-
nas. Som ett resultat lyckades han inom loppet av drygt två decennier sätta hela USA 
på hjul. 100 år senare är det istället den globala medelklassen som står i fokus. Men 
logiken är densamma. För västvärlden kommer det bli allt viktigare att driva utveck-
lingen på samma sätt. Endast så kan man hoppas nå den globala massmarknaden. 

Med nya metoder kan innovationstakten 
höjas samtidigt som kostnaderna sänks. 
Genom att modularisera sin produktion 
lyckades världens största pianotillverka-
re, Guangzhou Pearl River Piano Group, 
inom loppet av fem månader ta fram 
tio nya pianomodeller till en tiondel av 
den normala utvecklingskostnaden. Ett 
T-Fords-exempel från vår egen tid. 

Figur 1: Ett exempel på utvecklingsrevolu-
tionen. Antal patentansökningar (tusen-
tals) för sex kinesiska regioner, perioden 
1985-2012. Källa: SIPO/Kairos Future

INLEDNING

2030
…är året då Kina kommer tilldelas fler 
Nobelpris än USA. Åtminstone var detta 
uppfattningen bland 40 procent av de 
tillfrågade i vår undersökning. 
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Drivkraft 3: Tankerevolutionen

År 2001 var Apple, trots Steve Jobs återkomst och upprensning i produktfloran, nära 
konkurs. Samma år lanserade företaget sin första version av iPod, produkten som 
med systern Itunes skulle revolutionera musikindustrin. Inom tio år, och efter yt-
terligare två banbrytande lanseringar  – iPhone och iPad – var Apple tidernas högst 
värderade bolag. 

Hur kom då iPoden - Apples frälsare – till? Startskottet var den före detta Phillips- 
ingenjören Tony Fadells insikt att om man kombinerade en fildelningstjänst som 
Kazaa eller Napster med en hårddiskbaserad MP3-spelare som den Creative  
redan lanserat så skulle man kunna ha all världens musik i fickan. Idag är idéen 
självklar, men där och då var det få som ville lyssna. Ett företag visade sig dock 
intresserade – Apple. 

Steve Jobs satt redan och väntade på nästa stora grej och anade att det var musik. 
Han hade köpt bolaget SoundJam som sedan blev basen för Itunes. Med Fadell 
ombord fortsatte köpen och Apple byggde på kort tid utifrån redan existerande lös-
ningar en användarvänlig produkt med fantastisk design utan att i egentlig mening 
uppfinna något alls. Det Apple begrep var nämligen att nyckeln till framgång inte så 
mycket ligger i att ha den bästa fabriken utan den bästa tankefabriken. Det är inte 
råvarorna som är råvarorna utan idéer, patent och redan existerande lösningar som 
man kan använda som råvaror för att ta fram nya koncept.

Apple-användare brukar hävda att det är Apples överlägsna produkter i form av de-
sign, tillförlighet och användarvänlighet som varit företagets framgångsnyckel. Men 
lika mycket eller mer handlar det om koncepten, affärsmodellerna och paketeringen. 
Och det finns mängder av liknande exempel där koncepten snarare än produkten 
fällt avgörandet. Se bara på Gilette, som i det närmaste ger bort rakhyvlar men tjänar 
pengar på bladen, eller TetraPak som visserligen har förpackningsmaskiner men 
tjänar pengar på materialet. Listan kan göras lång. 

INLEDNING
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I en tankebaserad ekonomi blir idéer, koncept och förmågan att skydda dessa genom 
immaterialrättsskydd eller genom att skapa svårintagliga marknadsförsprång en 
avgörande framgångsfaktor. Immaterialrätt blir också i ökad utsträckning en affär i 
sig. Därmed förändras begreppet innovation, och företagens fokus och organisation 
behöver förändras så att de i ökad utsträckning blir idé- och konceptfabriker. Kon-
ceptuellt tänkande och förmågan att hantera komplexitet blir också i ökad utsträck-
ning en nyckelkompetens.

Ökad global konkurrens och accelererande innovationstakt är starka drivkrafter 
bakom tankerevolutionen. Samtidigt understöds den av den tekniska utvecklingen 
av exempelvis nya möjligheter att samla och automatiskt analysera stora datamäng-
der, vilket frigör tid för analytiker att ägna sig åt mer värdeskapande arbete. På sikt 
kommer kunskapsarbetande algoritmer i ökad utsträckning exempelvis inom 
tillverkningsindustrin hantera alltifrån datainsamling till design och testning. 

Figur 2: Tankeekonomins värdekedjor. 
Information är den nya råvaran, tänkande 
den nya produktionen och koncept de nya 
produkterna. Förmågan att skapa tanke-
celler och tankenät där kunder, leverantö-
rer, konsumenter och partners engageras i 
utvecklingen av den egna organisationen 
är nycklar till framgång

2030
. 
..är året då självkörande bilar enligt Wired 
Magazine blivit normen i merparten av 
världens välbeställda länder.  

tankecell

tankenät

information tänkande koncept

råvaror produktion produkt

produkt experimen-
terande

transfor- 
mation
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Om teknik-, utvecklings- och tankerevolutionerna utgör den bottenplatta på vilken 
resten av rapporten vilar, är globala osäkerheter faktorer som kan få den i gungning. 
Exakt hur gungningen kommer till uttryck kan vi inte på förhand veta. Vad vi däre-
mot kan veta är att det är en gungning med förmåga att påverka framtiden drastiskt. 
Två sådana osäkerheter är en förändrad geopolitisk karta samt den övergripande 
utvecklingen på energiområdet.

Osäkerhet 1: Den nya geopolitiska kartan

Kinas ögruppsbråk med Japan och ständiga grannkonflikter i Sydkinesiska sjön, IS 
globala maktambitioner och expansion i Syrien och Irak, och Rysslands ockupation i 
Ukraina och kärnvapenhot mot fredliga grannländer, illustrerar tydligt att vi be-
finner oss i en annan geopolitisk situation än för bara några år sedan. Till detta ska 
läggas den växande cyberkrigföringen mot såväl företag och myndigheter, utförda av 
alltifrån kriminella nätverk till säkerhetstjänster och företag.
 
Orsakerna bakom dessa varierar. I Ryssland är en sviktande råvarubaserad ekonomi 
med obefintlig industriell bas en osäkerhetsfaktor, och när Europa i ökad utsträck-
ning vänder ryggen till efter allt mer aggressiva utspel från Putin, så närmar sig 
Ryssland åter den gamla bundsförvanten Kina, ett land som inte heller har samma 
rosiga relationer med väst som för några år sedan.

Med krisländer i Sydeuropa och britter som vill lämna samarbetet står även EU inför 
lågintensiva långsiktiga utmaningar. Social oro och växande populistiska rörelser 
på olika håll i Europa är ett annat orosmoln som försvårar arbetet i Bryssel och som 
på ett ofta oroande sätt för tankarna till 30-talet. Även om stabiliteten fortfarande är 
hög i de flesta länder, kan sociala och politiska vindkantringar gå förvånansvärt fort 
vilket historien gång på gång visat. 

Två globala osäkerheter

Cyberkrigföring har redan använts ex-
tensivt, framför allt av Ryssland som slog 
ut mycket av Georgiens regerings- och 
administrationshemsidor i kriget 2008,  
då i kombination med en faktisk  
militärattack. Under hösten 2014  
anklagade USA Nordkorea att ligga 
bakom attackerna mot Sony Pictures som 
ett led i att pressa företaget att dra tillbaka 
den kommande filmen The Interview.  

INLEDNING
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Solcellspriserna har fallit kraftigt under 
de senaste decennierna, 2005 kostade en 
kWh solel 40 US cent, 2015 har priset fallit 
till en tredjedel av detta. Fortsätter samma 
trend kommer solel bli billigare än fossila 
källor runt 2020. Den installerade basen 
av solenergi fördubblas sedan ett drygt 
decennium ungefär vartannat år. Om 
ökningen fortsätter i samma takt ytterli-
gare sex till sju tvåårskliv, dvs bortåt 2030, 
kommer effekten från världens samlade 
solelspaneler vara större än världens idag 
samlade installerade elkapacitet.  

Tesla släppte nyligen ett batteri för hem-
mabruk som kan spara solenergi över lång 
tid, vilket drastiskt förbättrar förutsätt-
ningarna för solel på platser som inte har 
solljus så ofta. Även Apple planerar att 
lansera en liknande lösning.
 

Den globala geopolitiska situationen är en central strategisk osäkerhet när det gäller 
frågor som rör inte minst den globala handelns utveckling och ekonomiernas lång-
siktiga integration. Huruvida vi går mot en global eller regional värld – och på vilket 
sätt – kommer vara avgörande för framtidens industri, såväl i världen som i  
Sverige. Som bland annat det globala logistikföretaget DHL:s analys av globalise-
ringen visat rör det sig här om en komplex och mångdimensionell utveckling utan 
entydig riktning.3

Osäkerhet 2: Energikris eller överflöd

Energibrist är ett ständigt hot för det moderna, snabbt expanderande samhället.  
Oljeprisernas utveckling oroar många som är rädda för skarpa höjningar i skuggan 
av ”peak oil”, som hängt över oss i någon form sedan åtminstone sjuttiotalet.  
Samtidigt medför ny teknik andra möjligheter att utvinna energi, och det råder  
osäkerhet om vilken form som kommer att dominera. Är fossilbränslen fortfarande 
den viktigaste energikällan om 15 år?

Billig energi var motorn i hela den industriella revolutionen under 1800-talet och än 
mer under 1900-talet och det var alldeles nyss som kopplingen mellan tillväxt och 
energiförbrukning släppte i den industrialiserade världen. Men det är fortfarande 
uppenbart att priset på energi är en avgörande fråga för den ekonomiska utveck-
lingen, möjligheten att lösa många av våra globala frågor som den globala uppvärm-
ningen eller tillgången till rent vatten. Med tillgång till extremt billig energi finns få 
gränser för vad som på sikt är möjligt. Med ett högt pris blir det däremot betydligt 
svårare. 
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En industri i förändring

På samma sätt som världen omformas av tre stora skiften så håller även industrin och dess 
förutsättningar på att omdanas. Precis som i fallet med globala förändringar är orsaks- 
sambanden komplexa då de är resultatet av flera samspelande faktorer. Detta till trots är det 
tydligt att industrin idag befinner sig i centrum av stora skiften, skiften som redan har inletts 
och som av allt att döma kommer fortsätta. Genom att titta närmare på sju av dessa skiften 
kan vi ana konturerna av ett framväxande framtida industrilandskap.  
Till detta vänder vi oss nu.

Skifte 1. Från linjärt till cirkulärt
Skifte 2. Från produkter till ekosystem
Skifte 3. Från lab till höghastighetscrowd
Skifte 4. Från rigid till adaptiv
Skifte 5. Från skala bort till bygga upp
Skifte 6. Material – från givna till designade
Skifte 7. Från nördigt till coolt

FRAMTIDENS INDUSTRI

SJU SKIFTEN
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Från en grund till en annan: Det behövs stål för att bygga ett land. Kinas konsumtion av stål har stigit dramatiskt sedan 
millennieskiftet och landets stål- och järnmalmsimport med den. 2014 minskade dock ökningstakten för första gången på 
över 30 år. Anledningen? Minskat byggande. Men landet sitter också på en skatt av brukbart stål, bland annat begravet i 
cement från kommunisttiden. I jakten på stål har berggrunden kompletterats med husgrunden. Och utsikterna är lovande: 
med förbättrade återvinningsprocesser uppskattas idag minst 20 procent av Kinas stålbehov kunna tillgodoses med återvin-
ning redan inom 5 år. Även Kina närmar sig det globala snittet på 35 %. Den cirkulära ekonomin är här.
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Under stora delar av 1800-talet kastade oljebolagen bokstavligt talat bort bensin. 
Den ansågs som en värdelös slaggprodukt av fotogen och eldades upp. Sedan kom 
den moderna explosionsmotorn, och plötsligt var bensinen en långt mer värdefull 
produkt än fotogenet någonsin varit. Hur många oljemagnater vred då inte sina 
händer över att ha slängt bort sin mest värdefulla resurs. Hundra år senare börjar vi 
förstå att hållbarhet inte enbart handlar om miljö, utan också om att ta till vara på 
dyrbara tillgångar. Tillgångar som kanske idag försummas – eller rent av kastas bort.  

På 1980-talet talade man om cowboyekonomi och astronautekonomi, och nu börjar 
vi se en övergång; från att se företaget som en ”cowboy” som hittar och extraherar 
resurser på en oändlig prärie, till att tänka som en astronaut som sparsamt förvaltar 
sina begränsade resurser, resurser som är både dyra och svåra att ersätta. Med allt 
mer avancerad återvinningsteknik blir det lättare att återanvända än att utvinna på 
nytt, och det som förr varit ”sopor” blir idag i allt större utsträckning en tillgång. 

Återvinningslandet Sverige

Vi ser exempel på detta i flera svenska branscher. Den mest uppenbara är pappers-
industrin, där återvinningsgraden för pappersförpackningar numera uppgår till 
72%, att jämföra med 44% år 1990. Stålindustrin uppskattas idag återvinna 90% 
av allt stål, och fordonsindustrin rapporterar än högre återvinningsgrad med en 
lagstiftning på minst 95% jämfört med 85% 2002. Textilindustrin har lägst återvin-
ningsgrad jämfört med de andra stora industrierna, men även här är återvinnings-
graden idag uppe i cirka 27% . Vad har drivit på denna förändring? Dels givetvis 
lagstiftning, som sätter tydliga gränser för många tillverkare – men också växande 
miljökrav från kunder och slutkonsumenter. Dessutom är återvinning helt enkelt en 
ekonomisk fördel; återvunna resurser är ofta lika effektiva samtidigt som de också är 
mycket billigare. 

Sju av tio av de vi tillfrågat anser att växande miljökrav från kunder och slutkonsu-
menter kommer ha en stark inverkan på industrins utveckling, vilket gör det till den 
näst viktigaste faktorn – näst efter utvecklingsländernas ekonomiska boom. Intres-
sant nog anser bara två tredjedelar att miljölagstiftningen är en stark drivkraft för 
industrins utveckling. Konsumenterna har alltså sprungit förbi lagstiftningen.

1. Från linjärt till cirkulärt
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

”Japanese manufacturing 
policies aim to promote 

a circular economy. They 
are designed to improve 
material efficiency and 

eliminate waste genera-
tion. Resource efficiency is 
enhanced through product 

designs that incorporate 
considerations of sustai-

nability. This approach 
will moderate demand for 

primary resources”
Tony Hartwell
chef för NERC  

Mineral Resources Network
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Sverige står sig relativt starkt i ett hållbarhetsperspektiv. Bara Schweiz och Tysk-
land deponerar mindre avfall per person i hela EU. Denna styrka reflekteras också 
i enkätresultaten, en stark position inom miljö och hållbarhet ses som en av våra 
största styrkor. Samtidigt går det inte att vila på lagrarna, och många andra delar av 
EU börjar komma ikapp. Skottland har exempelvis en uttalad strategi för att utvinna 
mer värde ur framför allt elektronikavfall, och skotska myndigheter beräknar om-
kring 60 000 nya jobb inom miljö och återvinning om strategin följs upp. 

Energi och material

Ökande energi- och råvarupriser ses som stora hot mot den svenska tillverkningsin-
dustrin av hälften av de tillfrågade industriledarna, vilket ytterligare talar för vinsten 
med att stå i spetsen för en omvandling mot en cirkulär ekonomi. På många sätt är 
det en fråga om konkurrenskraft, både för att kunna hålla nere kostnader och för att 
bättra på varumärket, såväl på nationell som industriell nivå. 

Nya material spelar också in i Sveriges styrkor på detta område. 81% tror på mate-
rialteknik som en av de viktigaste tillgångarna för svensk industri, och förbättringar 
inom materialteknik är i många fall nödvändiga för att kunna återanvända material 

SJU SKIFTEN: skifte 1

85%
...av de tillfrågade i vår undersökning 
ansåg att en stark position inom miljö- 
och hållbarhet är en av Sveriges enskilt 
största styrkor som industriland
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mer effektivt. Dels rör det sig om att kunna utvinna mer nytta av givna råvaror, men 
också om möjligheten att substituera ett material för ett annat för att på så sätt hitta 
fler användningsområden för de resurser som finns till hands. Samtidigt finns det en 
balansgång mellan mer allmängiltiga återvinningsbara material, och de specialisera-
de, skräddarsydda material som krävs för många ändamål – bland annat vind- och 
solkraft, som ofta ställer höga krav på specialgjorda komponenter. 

Vem är egentligen hållbar?

Flera av de industriledare vi intervjuat talar om hållbarhet som industriellt viktigt 
såväl som politiskt, där drivkrafter från samhället men också inifrån industrin stäl-
ler höga krav på miljöeffektiva lösningar, helt enkelt därför att de ofta lönar sig. De 
länder som tar tillvara på sina resurser på ett effektivt sätt kan stärka sin ekonomiska 
position såväl som sitt varumärke – och när länder som Kina börjar återvinna på 
allvar, blir det nästan omöjligt att komma ikapp för de som halkat efter. En bil som 
går på sopor kanske låter som science fiction – men den har funnits i över hundra år. 
Idag vet vi värdet i bensin. Vad vet vi imorgon?

”Både på kort, medel 
och lång sikt kommer 

miljö vara den stora 
frågan. Vi är mitt inne 
i en industriell föränd-

ring – resan är redan 
påbörjad.”

Sven-Åke Edström, 
Senior Vice President, Scania

Den cirkulära ekonomin 2030

Gruvdriften finns kvar i Sverige 2030, men malmen fyller ett helt annat 
syfte. Den är dyr att utvinna och förädla och kan inte tävla med återvunnet 
stål som byggmaterial eller fartygsskrov. Istället har ”färskt” stål blivit en 
specialiserad lyxprodukt, dyrare än det återvunna materialet och ofta  
specialgjort till särskilda ändamål. Även de dyra jordartsmetallerna åter-
vinns så långt det är möjligt och fördelaktigt. Skogsindustrin har tagit en 
liknande bana, och dess råvaror används till en lång rad produkter som 
biokompositer, kemiska produkter, textiler och brandsäkra byggmaterial. 
En ansenlig del av materialforskningen i Sverige är fokuserad på att kunna 
utvinna så mycket värde som möjligt ur gamla material för att skära ner på 
kostnaderna ytterligare och öka kvaliteten på svenska produkter.  
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En storm blåser upp: Något har förändrats. För första gången sedan 1960-talet köper amerikaner – världens mest  
bilälskande folk – färre bilar än tidigare. Varför? En del av förklaringen stavas sannolikt Uber, Zipcar och RelayRides: tre nya 
företag som ställer gamla affärslogiker på huvudet. För varje bil Zipcar lägger till i sin flotta försvinner i snitt 32  
privatkunder från biltillverkarna. Och på 15 år har Zipcar hunnit köpa 10 000 bilar. Än så länge rör det sig bara om en blipp 
på den enorma bilmarknadsradarn. Men vad händer om bilarna blir självkörande och outnyttjad bilkapacitet kan hyras ut 
per timme till företag som Uber? Att något håller på att hända på den amerikanska bilmarknaden tycks klart. Kanske är det 
därför en tredjedel av unga amerikaner idag uppger sig inte villa äga någon bil.
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Som det gamla talesättet lär kan man raka ett får många gånger, medan slakt  
däremot är en engångsföreteelse. Kontentan: ibland kan det vara taktiskt att tjäna 
mindre pengar över tid än mycket på en gång. Läxan är välbekant bland poker- 
spelare, spelar du av någon storkovan kommer hen aldrig tillbaks. Men även för 
industriföretag är detta ett välbekant dilemma. Det är inte många kunder som har 
råd att göra flera stora köp – och en enda bil eller TV som känns för dyr kanske 
innebär att ”fåret är dött” och kunden aldrig återkommer. Så vad är lösningen? Ett 
förändrat tankesätt i vilket fokus skiftar från att sälja till att istället möta ett behov.

Från sälj till samverkan

Industrin övergår i dag snabbt till en tjänstebaserad modell. Istället för att sälja en 
produkt till en kund som sedan försvinner, går vi mot en modell där tjänster och 
produkter samexisterar i ett komplext system. Förbi är tiden när det enda som  
spelade roll var kvalitet och pris; nu stiger kraven från både samhälle och kunder, 
och varumärke, patent, IP, bemötande och PR  blir alla delar av ett enda samman-
hängande ekosystem. Vi ser flera exempel på att gränserna mellan B2B och B2C 
förändras, det vill säga att företag går från att sälja strikt till andra företag (B2B – bu-
siness-to-business) eller att strikt sälja till slutkunder (B2C – business-to-consumer) 
till en sorts hybridlösning. Exempel på detta är Volvo Cars vars affärsmodell idag är 
”B2B+B2C”, eller Amazon som säljer molntjänster till både företag och privatperso-
ner. Många av de nya tjänsterna fungerar som prenumerationer, vilket har föranlett 
idéen om en ”prenumerationsekonomi” i vilken kunder betalar för en helhetslösning 
som inkluderar både produkter och tjänster. Ett exempel på detta är Dollar Shave 
Club, som tillverkar och skickar sina kunder rakblad månatligen. Ett annat exempel 
är den snabbt växande marknaden för privatleasing av bilar. 

Ett nytt innovationsparadigm

Kundernas krav och förväntningar har förändrats i grunden, något som en dryg 
tredjedel av våra respondenter såg som en av de viktigaste drivkrafterna bakom 
industrins förändring. Men en ännu starkare förändring är på väg; sju av tio ansåg 
att ökad ”tjänstefiering” kommer ha stark inverkan på svensk industris utveckling 
under de kommande decennierna, en trend som kommer kräva nya sätt att tänka 

2. Från produkter till ekosystem
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

72%
...av de tillfrågade i vår undersökning tror 
att ökad tjänstefiering kommer vara en 
viktig omvärldsfaktor för svensk industri 
att förhålla sig till de kommande decen-
nierna.
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kring innovation. Det räcker inte med att bara förbättra produkterna; i stället måste 
företagen hitta sätt att förbättra kundvärdet i alla kanaler, inte bara leverans.   
Tjänsteinnovation är idag inte i fokus i Sverige, åtminstone inte tillräckligt, enligt 
fyra av tio, vilka ser detta som ett hot mot svensk industris konkurrenskraft. Mindre 
än en tredjedel ser det som ett mindre hot. Kanske är det så att vi måste förändra vår 
innovationsstruktur i grunden för att kunna leva upp till kundernas förväntning-
ar i framtiden. Ett flertal företag har redan börjat omstrukturera sig för att kunna 
bemöta dessa utmaningar, och detta inverkar på innovation – som ofta behöver 
anpassas och förbättras likaväl som produktionen.  I slutändan handlar det om att 
kunna möta kundens behov, vare sig det handlar om köp, reparationer, service, 
underhåll eller allt annat som har med produkten att göra. Att möta det behovet 
kommer kräva ett helt nytt sätt att tänka på företaget. 

Legolådor och stora data

Det komplexa industriella ekosystemet går också hand i hand med en ökad transpa-
rens. Att samla information, mäta, kontrollera och kvalitetssäkra blir allt enklare och 
förmågor på detta område går snabbt från att vara en strategisk fördel till absoluta 
krav. Med utvecklingen av bättre, billigare sensorer går det snart att övervaka hela 
värdekedjan i realtid. Samtidigt splittras värdekedjan upp, och allt mer specialiseras 
och distribueras över världen – många fabriker sätter bara ihop delar. Den mest 
kontroversiella frågan i enkäten var när svenska fabriker blir uteslutande ”legolådor” 
som bara sätter ihop komponenter från andra. Några trodde att det aldrig skulle 
hända, andra ansåg att vi i princip redan är där. Om så är fallet är frågan vilken roll 
svenska företag kommer ha i en uppsplittrad värdekedja. Företag står mellan att 
välja rollen som systemägare och ”legolådor”, eller att nischa sig som specialiserad 
komponent. När tillverkare i realtid kan övervaka och specialisera komponenter på 
andra sidan jorden förändras konkurrenslandskapet i grunden.

Patent är det nya guldet

I takt med att allt går att övervaka och förbättra, och att transparensen och samarbe-
tet mellan olika delar av värdekedjan ökar, är det inte konstigt att patent och IP blir 
en allt viktigare affär. Förändringar och förbättringar propageras snabbt genom det 

SJU SKIFTEN: skifte 2

38%
...av de tillfrågade i vår undersökning 
ansåg att Sverige fokuserar för lite på 
tjänsteinnovation. Lika många ansåg att 
underinvestering i affärsmodeller, mark-
nadsföring och försäljning är ett hot för 
Sverige som industrination 
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nya systemet, och patent och IP blir värt nästan mer än själva produkterna. Ericsson 
drar nu in 10 miljarder årligen i patentintäkter, och det finns ett flertal amerikanska 
företag som t ex Intellectual Ventures, som specialiserar sig på att investera i patent 
och därmed göra intellektuella tillgångar till marknadstillgångar. 

Från sälj till symbios

Det är svårt att få en överblick över hela det nya systemet. Tidigare separata fakto-
rer som service, konsulttjänster, IT  kan idag alla rymmas under industrins paraply. 
Några sköts in-house, andra av partners eller leverantörer. Som exempel kan nämnas 
SKF som utvecklar appar in-house, eller Volvo som samarbetar med Ericsson för 
sina IT-lösningar. Kunderna är svåra att tillfredsställa och kräver allt mer, samtidigt 
som det finns komplexa förhållanden i samhälle och näringsliv som sätter gränser 
för företagets utveckling. Genom att se sig själv som en kundens problemlösare, sna-
rare än att bara sälja en produkt, kan företag hitta sin roll i detta allt mer komplexa 
system. Det finns nämligen ytterligare en viktig skillnad mellan att flå ett får och att 
raka det: Fåret vill själv bli svalare. När man ser sin kund som ännu en samarbets-
partner i det ekosystem som numera driver industrin, finns det mycket att vinna – 
både för kund, samhälle och företag. 

25%
...av de tillfrågade i vår undersökning tror 
att det dröjer högst 15 år innan svenska 
fabriker endast sätter ihop komponenter 
från andra leverantörer.  Å andra sidan 
tror 61 procent att svenska fabriker alltid 
kommer att syssla med tillverkning från 
grunden.

”The world needs a capital 
market for invention, like the 

capital market for start-ups 
or the private equity market 

for revitalizing  
inefficient companies”

Nathan Myhrvold 
Founder/CEO of Intellectual Ventures

Citerad ur Harvard Business Review 
mars 2014

Industrins ekosystem 2030

Sedan de nya affärsmodellerna tog över hamnade många företag vid ett väg-
skäl. Företag som för tjugo år sedan ofta såg likadana ut är idag helt olika, be-
roende på vilken väg de valt i den nya ekonomin. Många industriföretag gick 
över till en tjänstebaserad modell med service och tillgänglighet som ledstjär-
nor; andra valde en väg mot att kombinera B2B-produkter med B2C-tjäns-
ter, och säljer som förr till andra företag. Även dessa befinner sig dock i ett 
komplicerat ekosystem och förlitar sig ofta på tjänster och prenumerationer 
från sina leverantörer. Visst finns det företag som inte säljer tjänster, men det 
finns i princip inga som inte köper dem. 
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Ett nytt sätt att hitta guld: Hur hittar man guld? Det är antagligen en av världens äldsta industriella frågor och har  
sysselsatt allt från kungar till spåmän, äventyrare och vetenskapsmän. Det alla har varit överens om är att man bör hålla hårt 
på sina hemligheter; guldfyndigheter är en tillgång som du inte vill unna dina konkurrenter. Och det var antagligen sant – 
fram tills nyligen.  När Rob McEwen ville expandera sin gruvverksamhet i Ontario, bjöd han nämligen in hela världen.  Och 
världen svarade. Idag är McEwens företag Goldcorp värt över 20 miljarder dollar – tack vare en lösning från Australien, på 
andra sidan jordklotet. Rob McEwen hade hittat något långt värdefullare än guld: Han hade upptäckt framtidens 
innovationskraft. 
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Enligt teknikkonsultföretaget Gartner finns Android idag installerat på hälften av 
världens alla mobiltelefoner och surfplattor.  Det gör i så fall Android till världens 
mest populära mobila operativsystem, med mer än en miljard sålda enheter 2014. 
Vad är hemligheten bakom framgången? 

Hemligheten är att Android inte har några hemligheter. Källkoden är öppen, och 
tillgänglig för vem som helst. På liknande sätt har företag inom industrin alltmer 
börjat använda sig av bredare öppen innovationskraft. Ett exempel är General 
Electric, vars flygplansmotorer hade för tunga fästen – ett problem deras egna ingen-
jörer inte kunde lösa. Svaret fanns hos GrabCAD, en CAD-community online, och 
resulterade i en viktminskning med över 80%. Att lösa problemet var inte mycket 
dyrare än att betala ut en prissumma till vinnarna – totalt bara några tusen dollar. 
”crowden” – folkmassan – är ibland en långt snabbare och effektivare innovatör än 
något labb i världen. 

Tillsammans är det nya svarta

Innovation har i så många år varit ”det nya svarta” att det nästan börjar bli sönder- 
tjatat. Samtidigt finns inte ett utvecklingsteam idag – långt mindre en enskild individ 
– som klarar att på egen hand leverera innovation och förnyelse i stort och smått i 
den takt som omvärld och marknad kräver. Och det är sannolikt också det primära 
skälet till framväxten av alltfler samarbetsbaserade innovationslösningar. Ett annat 
skäl kan vara att det faktiskt lönar sig, som i GE-fallet ovan. När Procter & Gamble 
i början av 2000-talet byggde upp samarbetsmodellen Connect & Develop var det 
för att kunna dra in världens problemlösare i företaget. Resultatet var väsentligt ökat 
innovationsflöde till lägre kostnad, precis som hos GE.

För att möta dessa utmaningar har därför många industrier börjat gå över till öppna 
innovationslösningar och samarbete med allmänheten, universitet, forskningsinsti-
tut eller andra andra partners. I en undersökning av McKinsey från 2012 noterades 
att biltillverkning är den traditionella industri med minst öppen innovation – detta 
trots att Fiat Mio, som utvecklades med hjälp av crowdsourcing – alltså öppen inn-
ovation från allmänheten – vid det laget redan fanns på marknaden.4 De branscher 
där öppen innovation sågs som starkast var ”övriga maskiner” – lyftkranar, gruvut-

3. Från lab till höghastighetscrowd
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

74%
...av de tillfrågade i vår undersökning 
uppgav att ett av de största hoten mot 
svensk industri är för låg innovationstakt.
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rustning och annat som har andra industriföretag som kunder: ett tydligt exempel 
på hur innovation sker över hela värdekedjan. Traditionell innovation är helt enkelt 
inte hållbar när kunder är andra industriföretag. Snart gäller detta antagligen även 
för B2C-företag, något som i så fall är i linje med vad konsumenterna önskar. Studier 
visar nämligen att vi i ökad utsträckning förväntar oss kunna engagera oss i utveck-
lingen.

Slöa västerlänningar?

Det finns många tecken på att innovationstakten accellererar i bransch efter bransch 
och detta hotar inte bara enskilda företag. Det är också ett hot mot svensk industri 
– och i förlängningen, mot hela Sveriges ekonomi. Sverige har haft ett gott försprång 
som innovationsland, men vi kan inte vila på lagrarna – vi kan fortfarande bli  
omsprungna. När vi frågade våra respondenter vilka omvärldsfaktorer som just nu 
är viktigast för industrilandskapet i världen, svarade åtta av tio ”Kunskaps- och 
innovationsorientering i länder som Kina”. 

Troligen är de något på spåret. Svenska industriföretag har historiskt sett varit bra på 
innovation och utveckling, men riskerar som andra västerländska bolag att bli om-
sprungna av sina mer snabbfotade konkurrenter. I diskussioner med forskningsche-
fer för västerländska företag i Kina brukar de ofta skratta lite osäkert när de berättar 
hur oerhört mycket snabbare de kinesiska konkurrenterna är på att gå från idé till 
marknad. Dessa har ofta tränat i åratal på att så snabbt som möjligt ta fram nya pro-
dukter och så fort marginalerna i ett produktsegment sjunkit gå över till nästa. Deras 
framgångsfaktor har varit hastighet.  De västerländska bolagens väl utmejslade men 
tröga processer hänger inte alls med. Medan kineserna likt IT-startups sätter  
hastighet först fokuserar de ledande industriföretagen på perfektion. Frågan är 
vilken modell som vinner i längden.

Ett svar på frågan hittar vi i forskningen. Där har förmågan till produktförnyelse 
visat sig helt avgörande för överlevnad. I en studie av PC-tillverkare visade sig t ex 
risken att gå under vara åtta gånger högre för de svaga innovatörerna än för de mer 
innovativa företagen.5 På mer övergripande nivå konstaterade McKinsey i en studie 
av 1500 företag globalt att företag som var skickliga på att reallokera resurser till nya 
områden, dvs marknader eller produktområden, presterade avsevärt bättre finansi-
ellt över tid.  Bäst på att reallokera var de riskkapitalägda, sämst de börsnoterade.6

Att innovationstakten också sätter spår på marknaden ser vi också i enkätsvaren. 

82%
...av de tillfrågade i vår undersökning 
uppgav att kunskaps- och innovationsori-
entering i länder som Kina utgör en av de 
viktigaste omvärldsfaktorerna just nu.

SJU SKIFTEN: skifte 3

75%
...av 16-29 åringar uppgav i en global 
undersökning från Kairos Future att 
företag borde bli bättre på att uppmuntra 
sina konsumenter till att bidra i företagens 
produkt- och tjänsteutveckling.
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Visserligen är det bara en fjärdedel som har sett stora förändringar inom innovation 
och utveckling de senaste åren – men nästan dubbelt så många tror på stora föränd-
ringar framöver, vilket gör det till den största framtida förändringen. 

Från idéspruta till idéfabrik

För att kunna hålla sig konkurrensmässig räcker det med andra ord inte att bara för-
bättra sina produkter och processer. Det räcker inte att bara hålla nere kostnaderna 
och höja kvaliteten. Det som behöver innoveras är innovationen i sig – industriföre-
tag måste systematiskt kunna förbättra sitt sätt att generera och följa upp idéer. För 
att göra detta krävs nya samarbeten och nya tankesätt samt en mer systematisk, ho-
listisk innovationsprocess som involverar hela företaget och som ligger i linje med en 
övergripande strategi. I en färsk innovationsundersökning av Kairos Future framgår 
att de företag som antar en systematisk modell för innovation är långt bättre på att 
skapa nya innovationer; en fjärdedel av de som arbetar systematiskt hade under de 
senaste tre åren tagit helt nya produktinnovationer. Motsvarande siffra för de utan 
systematik var bara fyra procent.7  

Den föreslagna strategi som fick absolut störst genomslag i enkätundersökningen 
bland industriledare var ”ökat samarbete mellan företag, universitet och institut”. 
Detta visar att kollaborativa tankesätt börjar vinna mark, även om det breda genom-
slaget fortfarande är en bit bort.

80%
...av de tillfrågade i vår branschundersök-
ning ansåg att ökat samarbete mellan  
företag, universitet och institut är en 
lovande väg framåt för svenska industri-
företag.
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Öppen innovation slog igenom stort inom IT redan på 90-talet, men har sedan dess 
spridit sig till andra branscher. Goldcorps öppna innovationslösning i Kanada är ett 
exempel på att bredda sin innovationskraft, men det finns otaliga andra – samarbete 
mellan universitet och gröna näringar i Holland, eller kinesiska innovationskluster 
som Zhongguancun eller Donghu. Egentligen är det inte så konstigt nu när möjlig-
heten finns.  Om två huvuden tänker bättre än ett, vad gör då inte två tusen?

1. Utveckling och innovation
2. Företagens orientering,  

förhållningssätt och strategi
3. Produktion
4. Produkter, tjänster  

och erbjudanden
5. Affärsmodeller, produkt- 

och tjänstepaketering

1. Företagens orientering,  
förhållningssätt och strategi

2. Ägarstruktur och ägarkrav
3. Produktion
4. Ledning, styrning och  

intern organisation
5. Utveckling och innovation

Från en  
förändring till en annan

Vilka var de senaste två decenniernas största 
förändringar för industrin, och vilka blir det 
framöver? Så här föll svaren ut när vi 
tillfrågade vår panel

Största förändringarna  
under föregående 10-20 år (flest röster)

..och största väntade förändringarna  
de kommande 10-20 åren (flest röster)

SJU SKIFTEN: skifte 3

Framtidens innovation 2030

Den nya innovationsmodell som alla talade om har nu för de flesta blivit verk-
lighet. Inte ens inom industriföretag är innovation längre något som enkom 
sker i slutna FoU-enheter. I stället har de flesta anammat idén om öppen och 
crowd-baserad innovation, där medarbetare, kunder och externa partners – 
fristående uppfinnare, innovatörer, designers, forskare och myndigheter – är del 
av företagens innovationssystem. Detta oavsett om innovationsutmaningarna 
handlar om att förbättra funktion i befintliga produkter, lösa konkreta design-
problem eller identifiera nya produktlösningar eller affärsmodeller.

Affärsmodeller och 
produkt/tjänstepaktering

Företagskultur och policy

Kompetens

Automation och IT

Utveckling och innovation

Produkter, tjänster  
och erbjudanden

Produktion
Företagens orientering, för-

hållningssätt och övergripande 
strategi

Ledning, styrning och 
intern organisation

Ägarstrukturer och  
ägarkrav

Forntid: förändringar de senaste 10-20 åren
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”Närhet är otroligt viktigt för innovation  
– närhet till högskola, forskning,  
institut, med mera. Ska det bli bra måste 
man vara fysiskt nära och ha ett flöde av 
människor som går emellan”
–  Anders G Lindberg, Styrelseledamot, Swerea KIMAB

”Det som precis håller på att ske, och 
som vi bara sett början av, är ”Science 
2.0”. Man utnyttjar nya sociala medier 
som en del av forskningen, som  
Research Gate, Mendeley, LinkedIn,  
Twitter, man har öppen innovation som 
Nine Sigma, och får synpunkter från hela 
forskarsamhället under skrivningen av 
artiklarna” 
–   Öppet svar från den svenska expertenkäten 
     angående förändringar inom forskning framöver 
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En annorlunda Jeopardy-vinnare: 2011 hände något unikt. Det var nämligen första gången som en maskin övertrumfade 
en människa i konsten att svara på frågor ställda på vanligt talspråk. Tävlingen var Jeopardy, och maskinen kallas Watson. 
Watsons hemliga vapen var adaptiv programmering: förmågan att ta till sig ny kunskap och förståelse vilket möjliggör  
naturlig kommunikation med en människa. Att lära en robot att tänka adaptivt är dock inte lätt; det kräver smart  
programmering, gott om tid och framför allt mängder av data att träna sig på.  Att just data är en nyckel visar Googles köp 
av robotikföretaget Boston Dynamics 2013. För vad har Google i större utsträckning än nästan någon annan? Svaret är: 
stora mängder avancerad och detaljerad data. Ur det perspektivet är Google den perfekta skolan för framtidens robotar.  
Och snart tar de klivet ut i arbetslivet – på allvar.
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Traditionella industrirobotar är stela, enkelspåriga saker som repetitivt gör sin upp-
gift utan hänsyn till omvärlden. De är totalt omedvetna om sin omgivning och måste 
byggas speciellt för en eller ett fåtal funktioner.  Och eftersom de som regel är svår-
hanterliga (och ibland till och med farliga) är de heller inte så bra på att samarbeta 
med människor. Resultatet blir en svåranpassad fabrik som måste hållas efter strikta 
protokoll och där avvikelser kan bli mycket kostsamma. 

Men det behöver inte vara så. Autonoma industrirobotar som Baxter och RB-1 är 
smidiga, självlärande och anpassningsbara, och finns redan idag. Baxter kan av-
bryta arbetet om en människa kommer i vägen, kan ges instruktioner med några 
enkla knapptryck, och kan själv känna igen de produkter som ska packas, flyttas 
eller behandlas. I laboratorier runt om i världen finns yngre syskon till Baxter, ännu 
smartare, ännu smidigare, och ännu mer samarbetsvilliga. På hårddiskar över hela 
världen finns hans digitala kusiner, som snart hanterar styrning och processer lika 
lätt som Baxter packar lådor. Utvecklingen från stela enkelspåriga industrirobotar till 
smartare, mer adaptiva maskiner har varit en långsam evolutionär utveckling som 
nu når en sorts ”kambrisk explosion”. Nischer öppnar upp sig för smartare maskiner 
som tidigare inte varit tillgängliga, och evolutionen fortsätter i rasande fart – mot 
produktionssystem som själva kan ta emot ordrar, beställa material eller på andra 
sätt driva tillverkningen i interaktion med varandra. Det talas redan om möjliga 
framtida DACs, ”Distributed Autonomous Corporations”, företag som sköts helt och 
hållet automatiskt efter sina styrdokument. Ingen VD, inga chefer – bara algoritmer. 
Utvecklingen kan illustreras med en modell inspirerad av den tjeckiske filosofen Ra-
dovan Richta (se nästa sida). Richta såg teknikens utveckling som indelad i tre steg. 
Nu är vi på väg mot ett fjärde steg som Richta på 1960-talet inte förutsåg, steget där 
artificiell intelligens också leder till kunskapsarbetets försvinnande.

Fabriken får nerver och hjärna

Automation förändrar förstås redan idag tillverkningsindustrin i grunden, ibland på 
tydliga och omvälvande sätt men lika ofta indirekt och subtilt. Att döma av enkätsvar 
befinner vi oss mitt i ett IT-skifte, där automation och IT varit och kommer att vara 
en av de starkare förändringskrafterna. Inom industrin är industrirobotarna  
självfallet den mest uppenbara förändringen; bättre robotar medför bättre  
produktionslinor och därmed bättre förtjänster. 

4. Från rigid till adaptiv
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

56%
...av de tillfrågade i vår undersökning 
tror att en kraftig satsning på automation 
skulle ha goda utsikter att stärka svensk 
industri.
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Men de utgör inte nödvändigtvis den viktigaste förändringen för tillverkningsindu-
strin. Det finns nämligen mycket annat som förändras, på mer eller mindre up-
penbara nivåer. Systemförändringar var en viktig faktor i vår undersökning; fler än 
sex av tio trodde att adaptiva produktionssystem kommer ha en stark påverkan på 
svensk industris utveckling under de kommande 10-20 åren. 

Det är dessa system som Tysklands regering valt att kalla för ”Industri 4.0”, en fjärde 
industrirevolution som baseras på smarta och adaptiva fabriker, där allt är sam-
mankopplat. Några pratar om ”Internet of Things”, både i fabriken och utanför, där 
produkterna kommunicerar med producenten. Vad man kallar dem spelar egentli-
gen inte så stor roll – kontentan är att fabrikerna håller på att bli smarta, både vad 
gäller enskilda komponenter och på en övergripande systemnivå. De får hjärnor 
och nervsystem, och kan själva känna av om något är fel eller om processen behöver 
förbättras. Snart kan de också åtgärda problemen helt på egen hand.  Med fler och 
smartare sensorer försvinner också det traditionella fabriksgolvet – i den meningen 
att fabriksgolvet blir obegränsat, och produktionsprocessen kan täcka hela världen.

Människan tar hand om maskinen

En strategi för svensk industri framöver skulle kunna vara en kraftfull satsning på 
automatisering. Det är något om rekommenderas av bland andra professor Mauro 

Figur 3: Tekniken utvecklas mot allt 
högre nivåer. Modell inspirerad av den 

tjeckiske filosofen Radovan Richta 

SJU SKIFTEN: skifte 4
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”Internet of Things kan bli 
en nyckel för att åstadkom-
ma adaptiva produktions-

system, som genom över-
skådliga gränssnitt förenar 

kostnadseffektiv produk-
tion med en hög grad av 

flexibilitet”
Inspel från expertenkät. Svensk  

materialleverantör till fordonsindustrin 
angående viktiga industritrender framöver

Kunskaps- 
arbetet tas 
över av 
maskiner
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Onori vid KTH. Han varnar för att svensk industri gjort en felsatsning på simulering 
istället för adaptiva produktionsprocesser, och menar att tekniska lösningar måste 
fokusera mer på styrsystem och processer, inte på simulering och testning.8 Onoris 
uppfattning ligger i linje med industriledarnas syn på saken. Fler än hälften anser 
att en kraftfull satsning på automatisering vore en god strategi för att lyfta svensk 
industri. Och kanske är det helt enkelt oundvikligt – automatisering av tjänsteman-
na- och kunskapsjobb kommer antagligen få en mycket stark betydelse på svensk 
industris och därmed Sveriges utveckling under de kommande decennierna. Utan 
automatisering är riskerna uppenbara.

Redan på 1960-talet sade Warren Bennis att ”Framtidens fabrik kommer anställa 
en man och en hund. Mannen är där för att mata hunden. Hunden är där för att se 
till att mannen inte rör maskinerna.” Snart är vi kanske där – och kanske behöver vi 
inte ens hunden. Trots allt kan maskinerna redan säga till mannen att hålla sig borta 
– eller att komma om de behöver hjälp. Eller så kan vi ha robothund, och då behövs 
inte mannen alls. Baxter visar upp ett neutralt ansikte på sin skärm om arbetet flyter 
på som det ska. Har han problem ger han istället ett förbryllat ansiktsuttryck och 
han blir ”ledsen” om uppgiften inte går att lösa. Kanske handlar framtidens fabriks-
arbete för människor helt enkelt om att se till att robotarna mår bra. 

Den smarta fabriken 2030

För trettio år sedan talade man om smartare industrirobotar. Idag går de 
knappt att urskilja från fabrikens flöde. Det är hart när omöjligt säga vad 
som är en ”robot” när allt är utrustat med sensorer och sköts av en central 
automatiserad process. Människor finns till hands, men idag är de mänskliga 
anställda mer en ”utryckningsgrupp”, som kliver in om något går snett (vilket 
sker alltmer sällan). Förbättringar sker fortfarande och antalet anställda som 
behöver stå vakt vid maskinerna sjunker ständigt – vilket är tur, eftersom de 
behöver väldigt hög kunskap för att kunna rätta till de sällsynta och kompli-
cerade fel som fabriken inte själv klarar av. 2015 hade vi ännu inte börjat fatta 
hur stenhård konkurrensen om mänsklig kompetens skulle bli, i takt med att 
maskinerna blev billigare. 
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En drönare, tack: Drönare är de senaste årens stora samtalsämne. Amazon talar om drönarleveranser, de är populära bland 
hobbyister, de tar foton och filmar bröllop, och de är allt mer aktuella militärt. De är också ofta specialiserade. Därför är 
det sällan man behöver många av samma sort. Hur snabbt kan man tillverka en specialgjord drönare, skräddarsydd för det 
ändamål man tänkt sig? Southampton University komponerade en tyst drönare för spaning – och hade en färdig fungerande 
modell på en månad. Deras drönare – SULSA – är 3D-printad och delarna kan sättas ihop för hand på några minuter. Vill 
man ändra någon detalj kan man ha en ny modell på en vecka.  Drönare är den senaste, hetaste tekniken. Och du kan få 
dem à la carte.
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Jämfört med drönare är 3D-printern en relativt ny uppfinning. Medan enklare obe-
mannade flygfarkoster har funnits i snart hundra år,  dröjde det till 1987 innan den 
första ”3D-printern” såg dagens ljus i form av en stereolitograf. Då användes tekni-
ken främst till prototyper och design, men på sistone har tillämpningsområdena ex-
ploderat – höftledsimplantat tillverkas t ex redan standardmässigt med 3D-printrar. 
Kanske är detta bara början. Trettio år efter den första fungerande TV:n hade man 
precis börjat med sändningar i Sverige, och ingen kunde förutse att en jul utan Kalle 
Anka i framtiden skulle anses otänkbart. 

3D-skrivaren och andra småskaliga tillverkningssätt kanske inte stöper om samhäl-
let på samma sätt som televisionen, men tydligt är att den på vissa håll redan haft en 
stark inverkan på industrin. När det blir lättare att producera småskaligt försvinner 
många skalfördelar, och marginalerna pressas hårdare. Tekniken medför även många 
nya frågeställningar, som vilken roll immaterialrätt spelar i en värld där konkurren-
ter lätt kan börja printa en ny design så fort den finns tillgänglig, och det blir möjligt 
att piratkopiera allt från enkla fästen till utsmyckade konstverk.

Additiv tillverkning – adaptiv tillverkning

3D-printern behöver inte bli en masskonsumtionsvara för att tekniken den bygger 
på ska förändra industrin i grunden. Den största effekten är kanske snarare möjlig-
heten för fabriker att kunna ställa om produktionen oerhört snabbt, och att kunna 
göra specialiserade komponenter in-house på beställning. Deloitte förutser att 
försäljningen av 3D-printers och liknande utrustning kommer öka med 300% till 
2020. Redan idag används tekniken för framställning av komponenter till många 
större produkter, såsom flygplan och rymdfärjor. Och resultaten i vår undersökning 
är samstämmig: Lite mer än hälften av alla respondenter tror att additiv tillverkning 
kommer leda till omvälvande förändringar inom svensk industri under de  
kommande decennierna. En av tre respondenter uppger samtidigt att de tror att 
processer, system och teknik för produktion kommer förändras kraftigt.

5. Från skala bort till bygga upp
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

”3D Printing was initi-
ally a solution looking 

for a problem. With any 
world changing tech-

nology, it only matters 
once it actually does 

change the world”
Scott Summit 

Bespoke Innovations
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Var och en sin egen fabrikör?

Genomslaget för 3D-printing är inte avhängigt konsumenter. Dock är det värt att 
ställa sig frågan vad som skulle hända om tekniken de närmsta decennierna skulle 
leta sig utanför industriföretagen. Kan datorn – en avancerad teknik som tagit steget 
från industri till vardagsrum – måhända vara en parallell?  Enligt respondenterna 
är det inte helt otänkbart. Faktum är att fler än hälften av de tillfrågade tror att en 
sådan utveckling kan ha ägt rum redan om 15 år. Ungefär lika många tror att additiv 
tillverkning vid det laget är konkurrenskraftigt för 50% av verkstadsindustrins pro-
dukter, vilket tyder på att tekniken kan ha kraftigt genomslag både inom industrin 
och hos slutkonsumenten. Men frågan är om det kommer att bli så. Samtidigt pekar 
nämligen samma personer ut oförmåga att ta till sig tekniska innovationer som ett 
av de största hoten mot svensk industri, och nästan två av tre anger det som ett av de 
största hoten.

Konkurrens i tre dimensioner

Hur situationen än utvecklas i Sverige är det tydligt att utvecklingen i omvärlden 
fortskrider med stormsteg, och att missa att ta till sig möjligheterna skulle vara en 
stor miss för svensk industri. Kina, Singapore och Sydafrika storsatsar nu på tekni-
ken, och amerikanska regeringen har sponsrat ett institut för forskning på området 

Figur 4: Utvecklingen av antalet veten-
skapliga artiklar på ämnet 3D, år 1976-
2015. Anledningen till ”doppet” mot slutet 
är troligen att nyare artiklar inte hunnit 
registreras i databasen. Källa: Scopus. 
Bearbetning: Kairos Future

53%
...av de tillfrågade i vår undersökning tror 
att additiv tillverkning är konkurrenskraf-
tigt för ca hälften av verkstadsindustrins 
processer inom 15 år. Lika många tror att 
3D-printers kommer finnas i vartannat 
svenskt hem år 2030.

SJU SKIFTEN: skifte 5

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 



41 FRAMTIDENS INDUSTRI

- National Additive Manufacturing Innovation Institute. Sammantaget är det alltså 
tydligt att andra aktörer tror på möjligheterna, inte minst försvarsmakterna. Även 
om det blir som skeptikerna säger, att 3D-printing aldrig blir mer än ett sätt att göra 
snabba prototyper, är möjligheterna redan stora. Många tänker sig att 3D-printing 
alltid kommer handla om små, enkla prylar – men det är inte ens sant idag. GE har 
3D-printade komponenter i sina flygplansmotorer färdiga till 2016. 

Redan idag kan du skriva ut din egen drönare, förutsatt att du får ritningarna från 
Southampton University. Vad kan du göra imorgon? 

Additiv tillverkning 2030

Maker-rörelsens visioner om att 3D-printning totalt skulle revolutionera 
världen och flytta makten över produkt och produktion till konsumenter-
nas händer väntar ännu på att besannas. Genomslaget bland privatpersoner 
är ännu begränsat, kanske främst för att de riktigt kompetenta printrarna 
ännu är för dyra för hemmabruk. Däremot finns det gott om hobbyister och 
månskensentreprenörer som försörjer sig på att sälja designer som köparen 
kan printa i en printshop. Det finns också gott om fd startups som blivit mil-
jardföretag genom att kombinera mjukvaruutveckling, försäljning av hård-
vara och sensorer med fria designmodeller som kan laddas ned och printas. 
Många av byggföretagen använder också 3D-printrar för att kunna gestalta 
arkitekternas idéer. Så i någon mån har makerrörelsen fått rätt. 

Ur ett industriellt perspektiv är det främst höginnovativa branscher som 
rymd och flyg som ställts på ända. Där gav 3D-printing möjligheten att be-
tydligt snabbare gå från koncept till implementering. Produktionslinor som 
för 15-20 år sedan tog dagar eller veckor att ställa om går idag att anpassa 
på minuter. Det finns företag som specialiserar sig på 3D-printing, men hos 
de flesta är maskinerna idag en del av produktionen. Det är till och med lite 
missvisande att prata om ”3D-printers” idag, eftersom principen med additiv 
tillverkning används i flera olika maskiner med varierande syften.

”Om man vill lära sig 
spela piano är det bara 

att göra det. Detsamma  
gäller för 3D-printing.”

Ägare till mindre verkstadsbolag om 
att börja testa 3D-printing
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Material visar vägen: 2012 uppnådde Tysklands solenergi grid parity, det vill säga den punkt där energi från solpaneler 
blev billigare än energi från elnätet. Sedan dess har andra länder följt efter. Bland exemplen märks Turkiet, Chile, Thailand 
och Italien. Som exempel kommer idag mer än 10 procent av elen i Italien från solceller.  Enligt Deutsche Bank kommer 
priset för solenergi att falla med ytterligare 40%  de närmaste två åren. Anledningen stavas till stor del bättre, billigare och 
mer välanpassat solcellsmaterial. Solpaneler utgår från sina materialförutsättningar – en solpanels effektivitet är nästan helt 
beroende av ingredienserna.  Frågan är därför inte längre vilket material vi har. Frågan är vilket material vi behöver.
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Starkare än stål, men lättare än en fjäder. Dessutom genomskinligt och flexibelt. Det 
är lätt att förstå varför grafen har kallats ”superlativens material”:  Det har i princip 
alla egenskaper vi efterfrågar i material. Att det därför är ett av de hetaste område-
na inom materialforskningen är därför inte konstigt, för materialet tycks lämpat 
för alla möjliga tänkbara ändamål. Och ändamålsenlighet är först och främst vad 
dagens materialforskning handlar om.  Material är inte längre en förutsättning för en 
produkt. Istället är det produkten som sätter ramarna för materialet. I vår enkät ses 
utveckling inom materialindustri den i särklass viktigaste trenden: Åtta av tio tror 
att utveckling inom materialteknik kommer ha en stark inverkan på svensk industri 
framöver.  

Material – innovationens grundstomme

Materialtekniken går hand i hand med flera andra viktiga skiften. Mycket av den  
tekniska utveckling som sker i dag skulle inte vara möjlig utan tillgången till  
anpassade material – oavsett om det är lättviktigt stål för att bygga vindkraftverk 
eller kompositmaterial till miljösmarta byggnader. Samtidigt är specialiserade, 
skräddarsydda material svåra att återvinna och återanvända, vilket gör att det krävs 
en avvägning mellan ett perfekt material och ett anpassningsbart material som kan 
användas i flera olika situationer. Men även andra skiften som automatisering och 
additiv tillverkning förlitar sig på fungerande, specialiserade material, så drivkraften 
är stark. När det kommer till innovation har material tidigare ofta fått sätta gränser-
na. Detta är idag på väg att ändras.

Få områden idag är oberörda av digitaliseringstrenden, och material är inget  
undantag. Siegfried Dais från Robert Bosch GmbH tror att vi i framtiden får ett 
flöde av material som ackompanjeras av sensorer, och medför att information och 
material blir så nära sammanlänkade att de nästan inte går att separera. Inbäddad 
information håller reda på allt från stål till trä till syntetiska material för att  
underlätta transport och kvalitetssäkring. Cirka hälften av de vi tillfrågat i vår un-
dersökning menar att sensorteknik och Internet of Things kommer förändra svensk 
industri under de kommande decennierna, och ungefär lika många tror på 1 000 
uppkopplade sensorer per person redan inom 15 år. 

6. Material: från givna till designade
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

”Inom energiområdet 
kan framtida tekniker 

realiseras genom att nya 
material utvecklas. Nya 
funktionella eller intelli-

genta specialmaterial och 
ny tillverkningsteknik kan 

stärka detta.”
Inspel från expertenkät. Svensk högre chef 

inom stål- och metallsektorn angående 
viktiga industritrender framöver
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En gränslös värld

Vi går alltså från en värld där produkten designas utifrån materialet, till ett synsätt 
där material designas utifrån produktens ändamål. I varje fall till viss del.  
Alternativet är att hitta det bästa och mest passande materialet bland en uppsjö olika 
nya kompositer, keramer, legeringar, med mera. Skulle grafen slå igenom på allvar 
kan vi stå inför en helt ny värld av möjligheter. Men även utan grafen finns möjlighe-
terna där. Allt som krävs är rätt ingredienser. 

SJU SKIFTEN: skifte 6

Materialtekniken 2030

Man hinner mycket inom materialforskningen på femton år, det blir 
uppenbart när man blickar bakåt. Den största skillnaden mot 2015 är att 
materialforskning idag sker i samarbete med användaren som ett led i en 
innovationsprocess. Det kan till exempel handla om att sänka vikten på en 
komponent, en utmaning där material, konstruktion, design och produk-
tion samverkar för att hitta det bästa slutresultatet. Materialforskningen har 
blivit en fråga om att hitta lösningen på problem, snarare än att som förr 
forska fram material för att sedan hitta tillämpningsområden. Med dagens 
användar- och användningsstyrda materialutveckling har vi också lyckats 
hantera många problem och fått lösningar med mycket önskvärda 
 egenskaper: Böjbara, billiga och högeffektiva tunnfilmssolceller som i dag i 
princip finns överallt är bara ett i raden av exempel.

81%
...av de tillfrågade i vår branschundersök-
ning tror att utveckling inom materialtek-
nik kommer ha stark inverkan på svensk 
industri under de kommande 10-20 åren.
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”People don’t make steel anymore; they 
make steel solutions tailored for a  
specific purpose. The steel sector is  
selling not steel but a material that has 
been co-developed with customers.”
–  Jean-Pierre Birat,  Generalsekreterare, ESTEP 

”Metamaterial som är uppbyggda av små 
strukturer som upprepas. Inte molekyler. 
Vi pratar helt nya egenskaper som  
osynlighetsmantlar, syntetiska muskler, 
med mera. Detta är ett mycket viktigt  
område, och Sverige har kompetens.” 
– Mats Lewan, Författare och teknikjournalist på Ny Teknik
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Verkligetens Iron Man: Filmen Avengers från 2012 är idag den tredje bäst säljande filmen någonsin. Av filmens många 
rollfigurer (den handlar om en uppsjö superhjältar) så är det en som speciellt sticker ut:  Tony Stark. Tony Stark är playboy, 
ingenjör, uppfinnare, och entreprenör,  och använder sin kunskap för att utveckla sitt superhjälte alter-ego Iron Man, ett fly-
gande tekniskt underverk. Tony Stark och Iron Man finns inte på riktigt, men det gör däremot Elon Musk, den person som 
enligt de flesta var inspirationen till Tony Stark.  Musk är programmerare och entreprenör, som förutom att inspirera stor-
säljande filmer och umgås med superkändisar även tillverkar bilar och lösningar för att göra världen grönare. Tillsammans 
med företag som Google, Apple, Tesla, Virgin är han nu hetare än Hollywood.  Fabriken har blivit den nya drömfabriken. 
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2007 bottnade intresset för ingenjörsyrket bland svenska gymnasieelever. Sedan dess 
har det stadigt varit på uppgång. Från att ha haft ett uselt rykte som miljöförstörare, 
industrislavar eller trista nördar blir ingenjörer stadigt allt häftigare, samtidigt som 
industritillverkning går från att vara smutsigt och tråkigt till att handla om inno-
vation, utveckling, äventyr och framtid. Ingenjörerna, innovatörerna och entrepre-
nörerna ses som hjältar, en attityd vi egentligen inte sett sedan teknikoptimismens 
1960-tal övergick i gröna vågens 1970-tal, då ingenjören i en handvändning gick 
från rymdhjälte till miljöskurk.

IT och industri blir ett

Synen på vad som egentligen är ett ”industriföretag” börjar också förändras. Maga-
sin som Wired och Fast Company som när de grundades på 1990-talet så gott som 
uteslutande handlade om den så kallade nya ekonomin, är bland de främsta i att 
marknadsföra ”den nya industrin”, nu när IT, digitalisering och industriell produk-
tion smälter samman och avancerade robotleksaker blir vardagsmat. På samma sätt 
som en gång Meccano och kemilådor gjorde dåtidens unga till ingenjörer hoppas 
nu också många att dagens utveckling ska skapa uppsving i intresset för teknik och 
ingenjörskonst. 

När de stora, heta IT-företagen som Google och Apple ger sig in i biltillverkning och 
robotforskning förändras också landskapet, och många av de gamla aktörerna får 
svårt att hänga med – både vad gäller image, kompetens och finansiering. De nya 
spelarna har redan stark IT-kompetens och attraktionskraft nog att fånga smarta, 
välutbildade och unga ingenjörer. De har dessutom gott om pengar. De saknar vis-
serligen industrierfarenhet, men det är lättare att lära dem bygga bilar eller flygplan 
än att lära dem kreativa tankesätt – något de redan har med sig. Fabriken börjar 
förändras från en linjär och enkel arbetsmiljö till en IT-orienterad och kreativ plats 
som allt mer handlar om skapande och smarta lösningar i ett tempo som mer liknar 
startupens än industriföretagets. 

Innebär detta också att svenska industriföretag måste byta förhållningssätt?  
Troligen. Och enligt hälften av de tillfrågade i vår undersökning är omställningen  
redan i allra högsta grad pågående. Bortsett från ägarstruktur och ägarkrav har inget 
annat område förändrats i närheten lika kraftigt – och förändringarna fortsätter. En 

7. Från nördigt till coolt
SJU SKIFTEN SOM FÖRÄNDRAR INDUSTRIN

19 580
 
..svenskar sökte sig till  civil- och högsko-
leingenjörsutbildningar hösten 2013. Det 
var det högsta antalet på över 10 år.
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tredjedel tror på kraftiga förändringar inom strategi de närmaste femton åren. Bara 
innovation förändras snabbare, samtidigt som ägarstruktur och ägarkrav blir långt 
mindre viktiga. Kanske tyder detta på att omställningen redan har börjat. 

Jobbar framtidens ingenjörer i Sverige?

Den image-boost som kommer med den nya synen på ingenjörskap fördelar sig 
dock inte jämnt över företag och länder. Image kretsar mycket kring innovation, 
design och stil, men handlar även om företagskultur. Det är antagligen en del av 
anledningen till varför många i enkäten oroas av brist på kompetens. Ett oväntat 
problem i sammanhanget är bristande intresse för naturvetenskap och teknik bland 
unga, vilket faktiskt är en av de största orosmolnen enligt så mycket som åtta av 
tio svarande. Följden – kompetensbrist – oroar i princip lika många. Frågan är om 
Sverige hänger med i svängarna vad gäller den nya, häftigare och mer attraktiva 
industriutvecklingen.

Snyggast vinner

Intresset för tillverkning, industri och innovation är en fantastisk chans för tillverk-
ningsindustrin. Men det är också ett hot mot Sverige eftersom chansen kan gå oss 
förbi. Framtidens bästa ingenjörer går idag i skolan, och de kan i framtiden mycket 
väl jobba för Elon Musk eller Richard Branson – och varför skulle de inte göra det? 
Deras företag har stil, prestige, och attraktionskraft. Och de har ambitioner som 
sträcker sig bortom bottom-line och aktieägarvärde, de vill förändra världen. Eller 
kanske hos världens ledande drönartillverkare, DJ Technologies i Shenzhen, vär-
derad till 10 miljarder USD tre år efter att de började tillverka sina första drönare. 
Det svenska företag som kan svara på varför en smart, duktig nyutbildad ingenjör 
ska söka sig till dem istället för Tesla, Google, Xiaomi eller Apple kommer alldeles 
säkert ha en fördel i framtidens hårda konkurrens. Svaret handlar om mer än lön 
och förmåner. Det handlar om att skapa framtiden. Det handlar om att vara coolare 
än Tony Stark. 

79%
...av de tillfrågade i vår branschundersök-
ning anser att bristande kompetens inom 
ingenjörs- och produktionskunnande är 
ett stort hot gentemot svensk industris 
utveckling och kompetenskraft.

SJU SKIFTEN: skifte 7
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Figur 5: I figuren redovisas svarsut-
fallet på frågan Om du blickar 10-20 
år framåt, inom vilka områden tror 
du att de största förändringarna 
inom din bransch kommer att ske?. 
Frågan var del av den kvantunder-
sökning som genomfördes bland  
svenska industriverksamma inom 
18 olika branscher. Allt som allt  
besvarades frågan av 380 svaranden.

Synen på industri 2030

Det som började i slutet av 00-talet har nu nått sin kulmen. Industri är hett, 
men det blir inte längre hetare. Medan kullarna av nykläckta ingenjörer  
stadigt ökat år för år så planar intresset ut. Det faktum att svensk industri på 
ett förvånansvärt bra sätt hängde med i den industriella omdaningen gjorde 
naturligtvis sitt till. Samtidigt har de kreativa och fritänkande svenska  
teknologerna varit högvilt bland världens industriella tankefabriker. Men de 
svenska industriföretag som lyckats med konststycket att bygga om sig själva 
och sin image har också fått sin beskärda del och därmed hamnat i en positiv 
framgångsspiral av innovation, utveckling och tillväxt. De är av naturliga skäl 
också talangmagneter på den internationella scenen. Dessvärre var det många 
som missade tåget och hamnade i den omvända situationen. Men vem säger 
att livet ska vara enkelt?

Utveckling och innovation
Företagens förhållningssätt och strategi

Produktion
Produkter, tjänster och erbjudanden

Affärsmodeller, produkt/tjänstepaktering

Automation och IT
Ägarstruktur och ägarkrav

Ledning, styrning och intern organisation

Kompetens
Företagskultur och policies

Inget av detta
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Industriella framtider 2030

Som Mark Twain påpekat är det svårt att sia, särskillt om framtiden. Skälet är naturligtvis att 
framtiden inte är på förhand given. Även om vi många gånger kan vara någorlunda säkra på 
övergripande trender och mönster kommer alltid osäkerheter och tillfälligheter spela stor 
roll för hur framtiden i slutändan kommer gestalta sig. 

Detta gäller även industrins framtid i allmänhet och svensk industris i synnerhet. 
Så här långt har vi diskuterat en uppsättning övergripande drivkrafter och trender i tiden, 
faktorer tänkt att tjäna som  ramverk för att uttyda varthän industrin kan tänkas  
utvecklas mot 2030. Till detta har vi också berört två stora osäkerheter i omvärlden: priset 
på energi samt den möjliga framväxten av ett nytt geopolitiskt landskap. I båda fallen rör det 
sig om osäkerheter med effekter för såväl världsekonomins utveckling i stort, som för svensk 
industris tekniska förutsättningar och konkurrenskraft.

I denna avslutande del vill vi fortsätta diskussionen kring de strategiska osäkerheter som 
påverkar svensk industris framtid. 

FRAMTIDENS INDUSTRI

FRAMTIDSSCENARIER
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I denna avslutande del av rapporten vill vi fortsätta diskussionen kring de strategiska 
osäkerheter som påverkar industrins framtid. Och osäkerheterna är många. Nedan 
följer några exempel på sådana osäkerheter. Utifrån dessa kan vi skissa på alternativa 
utfall av ett antal nyckelscenarier. Även om vi lämnar frågor såsom energipriser, geo-
politik och råvarutillgång utanför, och koncentrerar oss på industristruktur, kompe-
tensförsörjning och industrilogik, har vi alltjämt en rad osäkerheter att ta ställning 
till. Bland dessa märks:

• Tillväxt: Kommer utvecklingsländerna fortsätta att ånga på och tillväxten spilla 
över till väst? Kommer den globala medelklassens framväxt endast komma de 
nya ekonomierna till del, eller kan vi rent av hamna i ett globalt lågtillväxt- 
scenario, till exempel till följd av fallande priser på i princip allt?

• Avkastnings- och ägarmodeller: Kommer den kortsiktiga aktieägarvärdemodel-
len att fortsätta dominera utvecklingen? Kommer ett mer långsiktigt industriellt 
tänkande få en renässans, eller kommer rent av venture capital och startup-logi-
kens fokus på snabb värdeökning och ökat risktagande vara dominerande?

• Innovation: Kommer de globala storbolagen från väst att behålla sitt innovativa 
försprång? Kommer företag från nya ekonomier att med hastighet och låga kost-
nader att ta över, eller kommer makerrevolutionen att sätta produkter och makt 
i händerna på konsumenter och småföretag och förändra hela affärslandskapet?

• Produktion: Kommer produktionen i huvudsak vara hyperautomatiserad och 
ske lokalt nära marknaden i korta serier, ofta med 3D-teknik? Kommer den vara 
förlagd till hyper-automatiserade globala hubbar med världen som marknad, 
eller kanske fortsätta ungefär som idag med en blandning av allt?

• Kompetenstillgång: Kommer industrier att fungera som oljeplattformar med 
distansövervakning i kombination med tillrest personal? Kommer kanske 
crowdsourcing och global sourcing att lösa kompetensproblemen? Kommer 
kompetensbrist på alltifrån forskare till tekniker att vara akut tillväxthämmare, 
eller kommer kompetensbrist rent av fortsatt vara en framtidsfråga men inget 
akut?

Att förstå ett osäkerhetslandskap

FRAMTIDSSCENARIER
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• FoU: Kommer alla större bolag att successivt ha flyttat ut det mesta av FoU till 
andra länder? Kommer det outsourcas till instituten och andra samarbetspart-
ners i landet, eller kommer Sverige vara en forskningsoas som lockar internatio-
nella storföretag, forskare, entreprenörer och startups?  

• Företagens strategi: Kommer de svenska industriföretagen satsa kraftfullt på 
reallokering, utveckling och innovation? Kommer kanske fokus att i första hand 
ligga på effektivisering och förbättring inom existerande affär, eller kommer allt 
koncentreras på att sänka kostnader?

Osäkerheter Utfall

Var sker innovation De nya fordisterna Maker-revolution Västs återkomst
Produktion Additivt beroende Det globala fabriksgolvet Livet går vidare

Företags strategi Reallokering regerar Ständiga förbättringar Den kokande grodan
FoU Farväl till FoU Sverige i smeten Institutens värld
Ägandeskap Industrialistens återkomst Bakom mörka glas Snabba cash
Kompetens Oljeplattformen Massan för allt Jakten på nörden
Marknad och tillväxt Snubblandes fram De unga tar allt Åter i gamla spår

Figur 6: Sju teman och 21 mikroscenarier

Kombinerar vi dessa alternativa utfall får vi ett par tusen sammansatta scenarier som 
är mer eller mindre lika varandra. Alla dessa scenarier bildar ett landskap av tätare 
öar i vilka snarlika och mer sannolika scenarier samlas. Det är mot någon av dessa 
öar som vi kan förvänta oss att utvecklingen kommer fortskrida (se figur sida 57).  
På nästa uppslag presenterar vi fyra av dessa.
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Scenario 1: Den kokande grodan 

Även om det vid första anblicken kan tyckas som om svensk industri mår väl, är 
det långtifrån fallet. Inte heller industrin i andra delar av västvärlden mår särskilt 
gott. En sjudande aktivitet kring nya metoder som additiv tillverkning liksom fokus 
på automation, sakernas internet och det som förr kallades Industri 4.0 är mest ett 
skenbart välmående. Verkligheten är en annan. Det mesta av dessa initiativ sker 
nämligen utanför företagen och drivs av andra parametrar och kommer därför inte 
industrin till del. På en prispressad marknad har industrins fokus alltför länge varit 
ren överlevnad, så länge att det ständiga innovationsunderskottet nu börjar hota 
många företags långsiktiga överlevnad, vilket också är ett skäl till att strukturaffä-
rerna och uppköpen duggar tätt. Ofta är riskkapitalbolag inblandade i dessa vilket 
möjligen inger hopp om en mer offensiv utveckling på sikt. Det enda glädjeämnet är 
att den innovativa förnyelsen utanför själva företagen ökat intresset att bli ingenjör 
vilket resulterat i att den förväntade ingenjörsbristen ännu lyser med sin frånvaro. 
Tvärtom har den goda tillgången på ingenjörer och utvecklare gjort att många inter-
nationella bolag börjat förlägga utvecklingsenheter till Sverige.

Utmärkade för scenariot:

• Svag global tillväxt
• Stark global konkurrens och  

hårdprispress
• Långvarig underinvestering 

i innovation inom industrin
• Måttlig industriell förnyelse
• Begynnande 3D-revolution  

underifrån
• Sverige hett som FoU-land

Utmärkade för scenariot:

• Acceptabel global tillväxt
• Industriell förnyelse drivs  

av företag från nya ekonomier
• Fokus på processförbättringar inom 

västerländska industriföretag
• Den globala produktionssystemet 

relativt intakt
• FoU flyttar ut, men i långsam takt

FRAMTIDSSCENARIER

Scenario 2: Livet går vidare

De senaste åren har inte varit så revolutionerande som många trodde. Visserligen 
har kinesiska och indiska bolag i kraft av snabbhet och innovationskraft alltmer tagit 
över showen. Utöver det är mycket som förut och följer bekanta utvecklingsmönster: 
paketering av tjänster och produkter, starkare fokus på ekosystem och utveckling 
i partnerskap. Inget är i egentlig mening revolutionerande. 3D-tekniken används 
förvisso alltmer, men fortfarande mest inom nischområden. De finansiella mark-
naderna domineras fortfarande av pensionskapitalets logik med fokus på ”riskfri” 
avkastning, även om det i ökad utsträckning slussas till nya snabbt växande glo-
bala jättar. Konsekvensen för industriföretagen i väst är att de successivt flyttar sin 
verksamhet (inte minst FoU), till de dynamiska tillväxtmarknaderna. Den ökande 
pressen på de etablerade globala industriföretagen och deras underleverantörer gör 
att innovationsfokus legat på processförbättringar. Något intresse eller utrymme för 
mer radikal innovation är det få bolag som har. Strategin har varit framgångsrik så 
här långt. Om det räcker i framtiden återstår att se.
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Scenario 3: Ett globalt fabriksgolv 

De senaste decennierna har gått som förväntat, men har varit mer omvälvande för 
industrin än de flesta trodde. De nya ekonomierna ångar visserligen på i betydligt 
högre takt än västländerna, men det är långt ifrån någon djup ekonomisk kris i 
Sverige eller resten av Europa. Det som många trodde, nämligen att scenen skulle 
tas över av de mer snabbfotade konkurrenterna från öst, har inte skett. I stället är det 
i stor utsträckning samma globala företag som alltjämt dominerar. Genom kraft-
full reallokering av allt som går att förflytta, produktion, produkter, erbjudanden, 
och affärsmodeller, har många etablerade spelare lyckats hålla avståndet till de nya 
uppstickarna. Att ny teknik som additiv tillverkning inte slagit på allvar har möjligen 
underlättat.  

Ett skäl till detta har säkerligen varit att venture capitalbolagens ökade närvaro i 
många branscher. De har på sedvanligt vis drivit på omvandlingen av de bolag som 
de tagit kontroll över. De relativt goda tiderna och den allmänna andan kan också ha 
bidragit. Det senaste decenniet har urbaniseringen fortsatt som tidigare vilket lett till 
ständigt ökade svårigheter att rekrytera kompetent personal på mindre orter. Detta 
har i sin tur drivit på den globala koncentrationen av produktions- och forsknings-
anläggningar och lett till en fortsatt avindustrialisering av Sverige, trots att svenska 
industriföretag alltså klarar sig väl globalt sett.

Scenario 4: Additivt beroende

Det som GE och andra experimenterade med för 15-20 år sedan – crowdsourcing, 
open innovation, 3D-printning – är idag standard, och tillverkningsindustrin har 
förändrats markant sedan 2010-talet. Allt tillverkas naturligtvis inte med additiva 
metoder, men omfattningen är långt större än de flesta trodde (och hoppades). Och 
det är hit utvecklingsresurserna slussas. Kombinationen med crowdsourcing i  
olika former är stark. Det positiva i detta är att industrin har kommit att bli ”det nya 
svarta” – het och synlig – och som en konsekvens har intresset för teknik och  
ingenjörskap också ökat påtagligt. 

FRAMTIDSSCENARIER

Utmärkade för scenariot:

• Stark tillväxt i nya ekonomier,  
men svag i väst

• Industriell förnyelse drivs av traditio-
nella industriföretag från väst

• Starkt fokus på  
omvälvande innovation

• Rörelsen mot det globala  
fabriksgolvet  kraftigt förstärkt

• Kompetensbrist i svensk industri
• FoU växer inom institutsektorn
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Ett annat skäl till det ökade teknikintresset är framväxten av riktiga kapitalister, 
främst internationellt men även i Sverige, med självförtroende och ambitioner som 
sträcker sig långt bortom futtigheter som att bygga företagsimperier. De vill föränd-
ra världen, och deras redskap är ny teknik och storslagna projekt, varken mer eller 
mindre. Rädda miljön, lösa världssvälten, kolonisera rymden och göra energi ”gra-
tis”. Denna utveckling har vitaliserat stora delar av industrin som genom detta fått 
mer av ett entreprenöriellt driv och fokus på banbrytande innovationer. Även om det 
fortfarande i stor utsträckning är pensionskapitalet som står för kapitalinjektionerna 
har investeringshorisonten förskjutits mot mer långsiktig utveckling och avkastning. 
Svenska industriföretag har varit förvånansvärt tidiga att haka på trenden  
vilket skapat ett kompetensförsprång och stärkt varumärket Sverige generellt och 
som entreprenöriellt industriland specifikt. Om vi förr var rädda för att tappa vår 
FoU till omvärlden gäller nu det omvända. Allt fler internationella bolag ser Sverige 
som något av ett ”R&D haven”.

Utmärkade för scenariot:

• God global ekonomi med  
tillväxt på alla marknader

• Stark industriell förnyelsevåg som i  
första hand drivs underifrån av nya  
spelare med inslag av crowdsourcing

• Additiv tillverkning  
standard inom många branscher

• Fokus på radikal innovation inom  
västerländska industriföretag

industrins            innovationsfokus
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Globala industri- 
företag från väst

Aktörer utanför 
traditionell industri

Inkrementell 
innovation

Radikal 
innovation

Livet går vidare Globalt fabriksgolv

Kokande grodan Additivt beroende

Figur 5: Industrins osäkerhetslandskap 
mot 2030 med fyra sammansatta scenarier
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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 egna kontor i Shanghai, 
Barcelona, Göteborg och Malmö samt 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.


