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Smart industri
En nyindsutrialiseringsstrategi

Presenterades i januari 2016

Första handlingsplanen kom i juni 2016

Satsningar dels på FoU dels bred tillämpning av känd kunskap
- Fossilfri stålframställning var bland annat nämnd
- Uppdrag till Tillväxtverket om ca 350 milj kr

Det sista uppdraget, Robotlyftet, avslutas vi årsskiftet

Vad händer nu med strategin?



Vad händer nu?
Gäller Smart industri?

Någon ny samlad nationell strategi finns inte

Regeringens samverkansprogram har till del ersatt strategin/handlingsplanen

Idag 24 november är det budgetomröstning i Riksdagen. Ännu vet vi inte vad 
utfallet blir.

Tillväxtverket har i budgetpropositionen föreslagits få ett uppdrag –
Näringslivets gröna och digitala omställning 92 milj kr per år i tre år.

Ett sätt att se på detta uppdrag är att det utgör en fortsättning och breddning 
av Smart industri.



Grön och digital omställning?
Bara den ena delen eller båda?

EUs strategi pekar tydligt på konkurrenskraft. Det görs inte lika tydligt i de 
nationella skrivningarna
- Betyder det att omställningen i sig är viktigare än lönsamheten?
- Har vi missat något i samverkansprogrammen?

Knappast!
- Industrins konkurrenskraft är naturligtvis alltid i fokus, även om det inte skrivs ut
- Omställningen måste ske med bibehållen (kort sikt) och ökad (längre sikt) 

konkurrenskraft.



Vad är det här?





Framtidens produktionslogik
Funderingar och spaningar

Asien som världens fabrik är inte längre självklart
- Pandemin
- Ever Given på tvären i Suezkanalen
- Efterfrågan i Asien ökar med ökad levnadsstandard

Inom fordonsindustrin ser man tre produktions- och konsumtionsregioner
- Europa och norra Afrika (hela Afrika?)
- Amerika (nord-mellan-syd)
- Asien och Australien

EUs strategi går i samma riktning



Hur agerar svenska företag?
Några få exempel

Scania ökade från 20% till 22% material från svenska leverantörer när man 
bytte hyttgeneration för några år sedan.

Komatsu i Umeå vill i första hand köpa svenskt, i andra hand från EU, i tredje 
hand längre bort

Det är idag, grovt sett, lika många anställda i industrin som vid EU-inträdet 
1995. 
- Trots att fabriker har flyttat från Sverige
- Lika många nya jobb har skapats som har flyttats.



Vad ska tillverkas i Sverige?
Vad passar för oss

Högteknologi – produkter där arbetskostnaden är liten jämfört med produktens

Enkla produkter i stora serier – förutsatt hög automation

Komponenter till stora företag – närhet, snabbhet, flexibilitet

Spårbarhet – svenska företag är pålitliga

Digitalisering och automation möjliggör grön produktion



Regionernas roll
Industrin finns över allt

Industrin är fördelad (utspridd?) över hela landet.

Det är samma krav på företag i Småland och Närke och Västerbotten
- Nationella program med regional förankring underlättar för alla

Regionernas direkta bidrag är att ta just de regionala frågorna
- Kompetensförsörjning – samordna skolor och andra utbildare
- Infrastruktur – bredband och transporter

Möt upp med andra utbud för att öka inflyttning och ta del av omsättningen
- Jobba med besöksnäringen – få ”yrkesbesökare” att återkomma som turister
- Förstärk kulturutbudet – en storstad i miniatyr lockar många



Framtiden
Kan vi? Vill vi? 

LKAB säljer 60 % av sin produktion inom EU

80% av allt stål i EU kommer från LKAB-malm

När kol behövs för stålframställning är det rationellt att flytta malm till platser 
där kol finns

Fossilfritt stål kräver ingen kol bara energi.
- Stål är mer effektivt än malm att frakta
- Slutsats – det finns förutsättningar för att öka Sveriges stålproduktion

» Kommer det att ske? Jag vågar inte gissa.



Kom ihåg! 
Industrin och besöksnäringen är de enda branscher 
som kan skapa jobb i ALLA delar av vårt land!

Tack för uppmärksamheten!
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