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4 000 industriuppdrag/år

550 anställda

700 medlemsföretag



Nu finns vi även etablerade i Olofström.. 

Fokus ligger på att effektivisera/ samordna 

det vi redan verkar inom, komplettera med 

ny viktig kompetens samt finnas nära våra 

partners.. 

• Delta i spännande FoU där såväl ledande 

akademi som industri deltar aktivt

• Effektivt synliggöra och marknadsföra Swereas 

erbjudanden i Skåne, Blekinge och Småland

• Se till att ”institutsfunktionen” kommer så stor del 

av företagen till godo som möjligt

Villkor
• Starka industriella aktörer

• Starka FoU-partners

• Regionalt intresse

• Uthållighet

Swereas nuvarande

geografiska närvaro

Olofström



Swerea har tillsammans med Kairos Future

definierat..

Tre revolutioner

Två osäkerheter

Sju skiften

Hot och möjligheter enligt industrin



 Flygande bilar

 Hoverboard (by Lexus)

 Självtorkande jackor

 Självknytande skor

 3D-filmer

 Double ties

 Robotservitriser

 Fingeravtrycks-ID

 Pepsi Perfect

 Virtuella fönster

 Smartklocka med aktuellt väder

 Gigantisk plattskärms-TV



Teknikrevolutionen

Och det sker inte bara i verkstäderna ..

www.ipsoft.com



Automation genom digitaliseringen inom 

flera/nya områden..

Automation 

handlar inte 

längre bara om 

tillverkning och 

logistik.. 



Utvecklingsrevolutionen
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Bohai Rim

Fujian Province

Interior China

Northeast China

Pearl River Delta

Yangtze River Delta

Källa: Kairos Future



Tankerevolutionen



Men också osäkerheter

40 USD eller 160?



7 skiften som skapar nya 

förutsättningar
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1. Från linjärt till cirkulärt

www.ellenmacarthurfoundation.org



Ecodesign 
Konkret hjälp i produktutveckling och 

produktion

Förnyade produkt- och tjänsteerbjudanden

- med livscykeltänk som kunderbjudande 

Kartlägger resursanvändning och kostnader

- under produktens hela livscykel

”Gott kaffe kan alla leverantörer erbjuda”

- Men inte optimal resursanvändning och 

miljöhänsyn.. .

Exempel på energideklaration för en 

kaffemaskin från Coffee Queen. 



2. Från produkter till ekosystem

www.tetrapak.com



3. Från lab till höghastighetscrowd



4. Från rigid till adaptiv

$ 22 000

www.rethinkrobotics.com



”Second machine age” 
- en möjlighet för Sverige?

Vi har generellt:

• icke-hierarkiska arbetssätt som passar 

för uppgiften

• en vana att arbeta med flexibla 

tillverkningsuppgifter

• operatörer med god datorvana

Så om vi vill har vi ett 

riktigt bra utgångsläge!



5. Från skala bort till bygga upp



AM för direkt tillverkning av olika metalldetaljer 

är idag etablerat/kommersiellt gångbart inom 

specifika nischer..

• Korta serier

• Kundspecifikt

• Högt värde

• ”Svåra” geometrier

• ”tuffa” material

Men fortfarande 

krävs ett helt 

produktionssystem!



AM som förbättrings- och 

automationsverktyg..

Även enkla plastskrivare tillverkar 

fullgoda fixturer och hållare mm 

över natten..



6. Från givna till designade material

The Guardian 26 nov 2014



• Värme bilstol

• Elektromagnetisk 

skärmning

• Integration i kläder

Konduktiva textilfibrer 



7. Från nördigt till coolt

en.wikipedia.com



Vad säger industrin?



Fokusskiftet: Från ”struktur” till ”sak” 

Ägarstruktur och 

ägarkrav

Ledning, styrning, 

organisation

Innovation

Produkter, 

tjänster

Produktion

Affärsmodeller 

och 

tjänstepaketering

Strategi och övergripande förhållningssätt



Hot och möjligheter för svensk industri

• Bristande teknikintresse

• För låg innovationstakt

• Politiskt ointresse för industrin

• Kompetensbrist

• Konkurrens från 

utvecklingsländer

• Avkastningskrav och 

kortsiktighet

• Miljö och hållbarhet

• Icke-hierarkisk kultur

• Internationell kompetens

• Kreativitet och 

anpassningsförmåga

Hoten Möjligheterna


