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Teknikföretagens yttrande över Agenda 2030 delegationens
slutbetänkande
Inledning

Teknikföretagen lämnar här svar på remissen Agenda 2030 och Sverige:
”Världens utmaning - världens möjlighet”, SOU 2019:13.

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med över 4
000 medlemsföretag inom teknik och industrisektorn som står för en tredjedel av
Sveriges export.

För Teknikföretagen är hållbarhet en fråga om framtiden. Det handlar om
industrins konkurrenskraft och om ett samhälle där vi tillsammans skapar
förutsättningar för att lösa svåra samhällsutmaningar och en möjlighet för oss att
lämna över en bättre värld till kommande generationer.

Positivt med en bred ansats till hållbarhet

Teknikföretagen anser att det är positivt med denna bredare definition på
hållbarhet som betonar att en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar
utveckling hänger ihop. Detta är också helt i linje med Agenda 2030 och de 17
målen för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara vilket betyder att
inget mål kan nås på bekostnad av ett annat –och framgång krävs inom alla
områden för attde ska kunna uppnås.

Använd existerande processer istället för att skapa nya

Teknikföretagen delar delegationens bedömning att existerande processer är att
föredra istället för att skapa nya. Vi ställer oss även positiva till att det tas fram en
långsiktig, tydlig och blocköverskridande svensk plan för Agenda 2030-
implementeringen. I en sådan strategi är det väsentligt attavvägningar görs med
hänsyn till målkonflikter. Målen är integrerade och odelbara vilket betyder att
inget mål kan nås på bekostnad av ett annat –och framgång krävs inom alla
områden för att målen ska kunna uppnås. Detta berörs endast kort i betänkandet,
men behöver hanteras då det troligen blir en viktig utmaning på nationell nivå.

Näringslivets roll

Svensk industris proaktiva hållbarhetsarbete är ofta världsledande. Detta
engagemang måste tillvaratas och stöttas. Näringslivet och industrin är en central
part för att skapa den omställning som krävs. Industrin är den aktör som kan
bidra med lösningar till många av de existerande samhällsutmaningarna, det är
här teknisk innovationskraft och lösningar utvecklas. Det är positivt att en ökad
samverkan med näringslivet föreslås och för att skapa en bred
näringslivsförankring föreslår vi att både stora och små företag samt
branschorganisationer bereds möjlighet att samverka.
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Digitalisering

En stor kraft och potential finns i den digitalisering som sker idag och som skapar
innovativa lösningar inom många samhällsutmaningar. De trender som troligtvis
kommer att ha störst påverkan på 5–10 års sikt är digitalisering, automatisering
och robotisering. Utifrån detta är det överraskande att digitalisering knappt
nämns i betänkandetdå detkan förändra vårt samhälle i grunden. Digitalisering
kan vara en stark möjliggörare och accelerator för samtliga mål inom Agenda
2030, men den snabba utvecklingen skapar även krav på hur vi förhåller oss till
möjligheterna. Det finns ett ökat behov av etik och moral, hur vi hanterar
individuell information och bättre säkerhetslösningar. Mot bakgrund av detta är
det extra viktigt att digitalisering hanteras klokt och att det även tas upp inom
ramen för regeringens arbete med Agenda 2030.

Utredning om stärkt lagstiftning för mänskliga rättigheterkräver samarbete

Eftersom det redan görs en hel del arbete på frivillig basis behövs en analys av
vilket problem en eventuell lagstiftning är tänkt att lösa. Det är oklart om det
endast är utökad rapportering som ska undersökas eller om utredningen också
ska innefatta mer konkreta krav på tillbörlig aktsamhet(human rights due
diligence).

En eventuell utredning på detta komplexa område behöver ha ett tätt samarbete
med näringslivet. Både med företag som har arbetat med frågorna länge och de
som precis har påbörjat sitt arbete. Det är också viktigt att efterlevnad av en
eventuell lagstiftning går att följa upp och att en tydlig konsekvensanalys görs
innan beslut fattas. Vi rekommenderar också att man utvärderar effekten av de
kravpå Hållbarhetsredovisning som redan finns i Årsredovisningslagen innan
nya krav utreds.

Lyft det globala perspektivet

Då delegationens uppdrag var det fortsatta svenska genomförandet av Agenda
2030 så ligger som sig bör fokus på de svenska processerna. Men precis som
några av förslagen handlar om konkreta krav på näringslivet att agera på vissa
sätt vid verksamhet i andra länder så hade det varit rimligt att lyfta det globala
sammanhanget mer. Sverige, som är en export- och importberoende ekonomi,
agerar och verkar i en global värld. Många delar av Agenda 2030 och dess mål
är globala till sin natur varför det hade varit rimligt med rekommenderade
fokusområden för Sverige som land att driva i internationella sammanhang. Det
enda som står nu är att Sverige bör fortsatt vara pådrivande i EU och i
internationella organ för ett ambitiöst globalt genomförande av Agenda 2030.
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Statens handelsfrämjande bör synliggöra företag med ett framgångsrikt
hållbarhetsarbete

Vi anser att det är helt självklart att svenska företag med en framgångsrik
hållbarhetsagenda bör synliggöras i regeringens handels- och
investeringsfrämjande. När hållbara produkter och tjänster exporteras, så bidrar
det till en mer hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft för svenska bolag.
Detta ligger också i linje med den nya regeringsöverenskommelsen där Sveriges
”befintliga exportstrategin utvecklas med fokus på hållbarhet, ekonomiskt, socialt
och ekologiskt.” En inriktning som stöds av Teknikföretagen.

Offentlig upphandling kan öka användningen av ny teknik

Redan idag finns mycket av den teknik som krävs för att vi ska minska våra
klimatutsläpp, men den behöver också efterfrågas av marknaden. Rätt använd
kan offentlig upphandling vara ett viktigt redskap. Offentliga upphandlande
myndigheter bör till exempel spela en större roll som beställare av ny teknik och
vid upphandlingen ta hänsyn till både driftskostnader och andra mer långsiktiga
kostnader som t ex livslängd. Idag vinns alltför många upphandlingar endast på
lägsta nulägespris utan att hänsyn tas till den långsiktiga kostnadsbilden.
Mer innovationsvänlig upphandling, som tar hänsyn till nya och befintliga
lösningar ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv kan leda till större effektivitet,
bättre samhällsservice och nöjdare användare.

Viktigt är dock att sådana krav kopplar till funktion på produkter eller
systemlösningar, och att det finns tydliga kriterier och riktlinjer till de offentliga
aktörer som ska genomföra sådana upphandlingar. Vi tror däremot inte att
hållbar upphandling är rätt verktyg för vissa sociala frågor.

Utmaningsdriven forskning och utveckling

Teknikföretagen stödjer delegationens förslag att prioritera utmaningsdriven
forskning och innovation kopplat till Agenda 2030. Vi föreslår att man kraftsamlar
och prioriterar bland målen utifrån industriella styrkeområden, detta för att nå
längre, uppnå större nytta och större effekt av den forskning som utförs.
Teknikföretagen anser även att ett särskilt fokus bör finnas för tillämpad
industriell forskning för att kunna utveckla kommersiella lösningar för att uppnå
de globala målen.

Då den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen kommer att
sätta ramarna för svenska satsningar under lång tid framåt är det viktigt att ettav
målen är en stark och konkurrenskraftig svensk industri. En stark industri i
Sverige kan bidra med de lösningarna och den ekonomiska utveckling samhället
behöver.
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Sammanfattning

Ny teknik och nya affärsmodeller skapar möjligheter att tackla vår tids stora
utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen. Sveriges
framtid är nära sammankopplad med industrins framtid, dels för att Sveriges
arbetsmarknad och välstånd är beroende av näringslivets framgång. Dels för att
det är näringslivets lösningar som också kommer att vara Sveriges lösningar.

Teknikföretagen bedömer därför att främjande av utmaningsdriven och
industrinära forskning och innovation är av yttersta vikt för att nå Agenda 2030
målen. Sådana satsningar kan bidra både till Sveriges genomförande och,
kanske än viktigare, stötta utvecklingen avlösningar som bidrar även till globala
utmaningar. Vår slutsats är, precis som delegationens, att ökad samverkan
behövs mellan stat, näringsliv och akademi för att bidra till bättre resultat och
ökad kvalitet.

Teknikföretagen

Jenny Sandahl Peter Johansson
Ansvarig Hållbarhet Biträdande Näringspolitisk chef
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