
Klusterkonferensen 2021:  Sustainable manufacturing - green value chains 

Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg? 
 
Vilka steg har tagits och vad kommer att hända framöver kring hållbar 
produktion? De frågorna kommer vi få svar på under årets upplaga av 
klusterkonferensen som går av stapeln den 5 - 6 maj. Volvo Group, Volvo Cars 
och Scania samt Fordonskomponentgruppen kommer att ge konkreta exempel 
på åtgärder som de redan har infört och vad som är på gång inom 
digitaliserings- och hållbarhetsfrågan.  
 
Under årets upplaga av klusterkonferensen är det 
dags att vrida upp farten på arbetet! Företag och 
forskare kommer under konferensdagarna att 
berätta vad som har hänt den senaste tiden, och 
vilka effekter det har på hela värdekedjan. Temat 
för året, den gröna värdekedjan, var enligt 
klustersamordnare Boel Wadman ett självklart val. 
 
– Klustren handlar om samverkan, och miljöfrågan är den viktigaste fråga vi behöver 
samverka kring i hela innovationssystemet. För detta behöver vi hållbar produktion ur 
alla aspekter: ekonomiskt, socialt och miljömässigt, säger Boel Wadman. 
 
Svensk industri har stora ambitioner att skapa hållbar produktion både ur miljömässig 
och social synpunkt. För att nå klimatmålen har fler företag valt att engagera sig 
djupare i värdekedjan, till exempel för att som i Volvo Cars fall nå uppsatta KPI för 
minskad användning av vatten, material och energi i sina produkter. Volvo Group har 
redan strategier för hur cirkulär ekonomi kommer att påverka både deras och 
underleverantörernas produktionsprocesser. Scania, som nyligen startat sitt nya 
gjuteri i Södertälje, har också full fokus på hållbar energi, och har initierat 
kompetensutveckling av sina underleverantörer inom hållbarhet. 
 
– Under årets konferens kommer Produktionsklustrens Strategy Board att diskutera 
med sina företags hållbarhetsexperter, för att ge exempel på konkreta åtgärder och 
mål för varje företag, det ska bli riktigt spännande. Jag är också glad och stolt över 
det stora intresset, vi hade 98 deltagare tre dagar efter att inbjudan gick ut, samt över 
det stöd vi får från FFI Hållbar Produktion och Produktion2030 och den nya noden 
SuPr och Södertälje Science Park för att anordna konferensen, säger Boel Wadman. 
 
Konferensen är digital, engelskspråkig och kostnadsfri, men endast anmälda 
personer kan medverka och få del av presentationerna i efterhand. Boka in 5-6 maj 
2021 i din kalender!  
 
 
 
 


