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1. SAMMANFATTNING 

Uppslaget till projektet föddes ur den kris som snabbt uppstod då COVID-19 pandemin 

började röra sig över världen och det snabbt stod klart att vi hade stora utmaningar med att 

säkerställa tillgång till skyddsutrustning för vård och omsorg. Projektets mål och syfte har 

varit att kartlägga behov av skyddsutrustning och att stödja produktion av skyddsutrustning 

genom omställning, samt minimera varsel inom industrin.  

Tillsammans med behovsägare inom vård och omsorg har projektet identifierat behov och 

krav på skyddsutrustning utifrån COVID-19 situationen. Projektet har dessutom identifierat 

industri-aktörer som kan vara potentiella leverantörer för inhemsk produktion av 

skyddsutrustning. 

När det gäller omställning eller nyproduktion av skyddsutrustning finns det tre specifika 

utmaningar, kring vilka det råder samstämmighet hos projektets deltagare. Dessa kan 

sammanfattas som följer:  

● Kommunikation med myndigheter runt kravställning har varit mycket komplex och 

långsam. 

● Testning hos och kommunikation med ackrediterade laboratorier har varit bristfällig 

och tidskrävande.  

● Även kommunikation med och godkännande från respektive myndighet har tagit 

mycket lång tid och medfört stora utmaningar. 

Industrin bekräftar att det har funnits många utmaningar i just omställningsprocessen såsom 

långa svarstider, bristande samordning, brist på kunskap och på relevanta resurser, vilket 

har utgjort olika hinder till snabb produktion av skyddsutrustning. 

Projektet har producerat ett antal resultat som redovisas under slutsatser i detta dokument. 

De resultat som vi primärt strävat efter och vill peka på är följande:  

● Specifikationer och produktion av inhemsk godkänd skyddsutrustning.  

● Förslag till framtida inköpsprocess. 

● Förslag till framtida beredskapsprocess. 

 

Under projektets gång har det visat sig att det varken har varit produkten eller produktionen 

som varit den största utmaningen. Det är snarare bristen på tydliga processer som har 

begränsat tillgången till skyddsutrustning för vård och omsorg. I inledningsskedet av 

pandemin var de handelshinder som plötsligt etablerades, primärt inom EU, en stor 

utmaning att hantera2. 

 

 

 

 
2
 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stangda-granser-stoppar-sjukvardsutrustning 
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2. INLEDNING 

2.1. Mål för projektet 

Det övergripande målet för projektet har varit att se över behovet av standardiserad 

skyddsutrustning för vårdens personal i den rådande COVID-19-pandemin och att se över 

möjligheterna att säkra inhemsk produktion av skyddsutrustning. Parallellt med detta sattes 

målet att minimera varsel och konkurser inom industrin för att därigenom underlätta 

ekonomisk återhämtning. 

 

Delmål: 

● Att genom inhemsk produktion lösa problem med brist på godkänd och 

kvalitetssäkrad skyddsutrustning för sjukvården. 

● Att genom omställning inom industrin minimera varsel. 

 

 

2.2. Avgränsning  

Projektet har valt att avgränsa sig till skyddsutrustning, mer specifikt till skyddsrockar, 

baskrar och hjälmar med dok. Vi har medvetet gjort denna avgränsning, då vi såg att dessa 

produkter utgjorde det största behovet under våren 2020 och att där det också fanns 

potential för en inhemsk produktionen.  

 

*Kommentar: Även om vi valt att avgränsa oss till ovan utrustning, vill vi lyfta upp att flera 

svenska bolag med stor framgång ställt om till produktion av exempelvis ansiktsmasker - till 

stor nytta för vård och omsorg under pandemin. De två bolag i denna kategori som vi i 

projektet har följt är Camfil AB och Mask Maker AB.  

2.3. Bakgrund 

Det nya Coronaviruset från 2019 (SARS-CoV-2) som i vardagligt tal kallas COVID-19, blev 

allmänt känt i slutet av 2019 i Wuhan, Hubei-provinsen i Kina. Sedan dess har ett stort antal 

mänskliga fall upptäckts i nästan alla länder runt om i världen. Den kliniska presentationen 

av COVID-19 infektion sträcker sig från asymtomatisk till svår lunginflammation med akuta 
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andningsbesvär, septisk chock och multiorgansvikt, vilket resulterat i ett stort antal dödsfall 

runt om i världen3. Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen COVID-19 smittar i 

första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs 

till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person 

hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre 

än någon meter.4 

 

Tidigt i pandemin ökade fallen drastiskt i Stockholm och därmed också belastning på 

akutsjukvården. Bristen på skyddsutrustning blev snart påtaglig, när efterfrågan ökade från 

31 000 skyddsrockar normalt, till 165 000 under perioden 25/3 till 11/6. Motsvarande siffra 

för förkläden gick från 65 000 i normalläget till 1 738 000 stycken under samma period.   

Världshälsoorganisationen (WHO)5 har uppskattat att behovet av skyddsutrustning i den 

initiala fasen ökade med 40% mätt över samtliga produktkategorier.  

 

 
3 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessmentoutbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-1 
4 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-

smittspridning/smittspridning/ 
5
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-health-workers-

worldwide 
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Figur 1. Inköpt skyddsutrustning i förhållande till antalet vårdade på sjukhus för COVID-19. Källa: Karolinska 

Sjukhuset/Command Center. 

I och med den på grund av COVID-19 ökade efterfrågan på skyddsutrustning tog EU-

kommissionen i mars 2020 ett beslut om att möjliggöra tillfälligt förenklade inköpsprocesser 

för skyddsutrustning för medlemsländerna6. ECDC (European Centre for Disease Prevention 

and Control) rekommenderade i februari 2020 att långärmade vattenresistenta skyddsrockar, 

så kallad PPE (Personal Protection Equipment), används vid hantering av såväl misstänkta 

som av bekräftade fall av COVID-19 patienter som lämplig skyddsutrustning i syfte att 

skydda personalen. Denna skyddsutrustning behöver inte vara steril, då den inte är tänkt att 

används i en steril miljö som t.ex. kirurgisk skyddsutrustning vid operation. Om 

vattenresistenta skyddsrockar inte är tillgängliga, kan plastförkläden för engångsbruk 

användas ovanpå den icke-vattentäta skyddsrocken.7 

 
6 https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_en 

7https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-healthcare-settings-care-patients 
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I inledningsskedet av pandemin inledde Region Stockholm snabbt arbetet med att 

dammsuga den globala marknaden på skyddsutrustning. För att leda arbetet upprättades på 

Karolinska Sjukhuset den 23 mars ett center som fick namnet Command Center.  

 

Problem uppstod då vissa internationella leveranser visade sig inte leva upp till CE-märkning 

och gällande standarder som ställs som krav på denna typ av skyddsutrustning. Detta var ett 

problem som man hade gemensamt med en rad länder inom Europa och på andra håll i 

världen. Man har bland annat tvingats återkalla produkter av undermålig kvalitet8. Vissa 

leveranser stoppades även i tullar inom Europa och nådde aldrig sin avsedda destination 

Sverige. I och med att allt detta, skedde såg många aktörer i Sverige och Europa behovet av 

att snabbt få igång en industriell omställning för att säkra en egen inhemsk produktion av 

personlig medicinsk skyddsutrustning.  

2.3.1. Internationell leverantörskedja 

Utbrottet av COVID-19 har utmanat den internationella leverantörskedjan, då det akuta 

behovet av skyddsutrustning visat på både styrkor och svagheter i densamma. Samtidigt 

som leverantörskedjan har haft störningar i flera av dess vitala delar, såsom med 

personalbrist pga sjukdom eller karantän, har även politiska beslut som exempelvis 

exportrestriktioner påverkat. Kostnader för flygfrakt ökade upp till fyra gånger9 jämfört med 

priser före COVID-19. Detta bidrog till svårigheter att i en internationell leverantörskedja 

säkerställa leveranserna av skyddsutrustning. Risken för att förfalskade eller låg-kvalitativa 

produkter kommer i omlopp blev därmed överhängande.  

 

För de leverantörer som har ställt om eller försökt att ställa om sin produktion för att tillverka 

skyddsutrustning har det därmed krävts stor kunskap om kravställningar, samt möjlighet att 

kunna testa och certifiera produkterna. Likväl som begränsningar har funnits i 

leverantörskedjan i stort, har det även funnits begränsningar i kapaciteten hos ackrediterade 

laboratorier för att testa, utvärdera och certifiera produkter. Vid en omställning av produktion 

krävs även kunskap om import av material till skyddsutrustning och om export av färdig 

skyddsutrustning.  

 
 
8
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id

=10000000&Yehttpsar=2020&Risk=15&lng=en 
9
 www.medtecheurope.org  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-healthcare-settings-care-patients
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2.3.2. Inhemsk produktion av skyddsmaterial 

I Sverige fanns det en mycket begränsad befintlig produktion av skyddsutrustning för vård 

och omsorg. Många företag har under pandemin ställt om sin produktion för att leverera 

skyddsutrustning lokalt och nationellt. Detta har även över tid utökats till leveranser 

internationellt.  

Materialleverantörer som identifierats inom detta projekt har inte i någon större utsträckning 

ställt om sin produktion utan snarare ställt om sin servicenivå för att möta krav och önskemål 

från producenterna av skyddsutrustning. Producenter av skyddsutrustning har primärt gjort 

de större omställningar och investeringar som visat sig nödvändiga. 

Det ligger en utmaning i praktisk bemärkelse i att ställa om till produktion av 

skyddsutrustning av olika slag. Det är en kunskapsomställning som måste göras för att 

kunna tillverka säker skyddsutrustning. Även sjukvården har behövt ställa om, då nya 

komfort- och skyddsbehov har uppenbarat sig under COVID-19 pandemin. 

En nationell leverantörskedja omfattar inte bara lokal produktion utan även i inköp av 

produkter från svenska företag på en internationell marknad. Där kan det vara av stor vikt att 

vara en seriös, känd inköpare med goda relationer med internationella leverantörer. Genom 

att kombinera detta som har möjligheter till luftbroar och egna transporter, har försörjning av 

skyddsutrustning kunnat ske vid flera av dessa större företag. För dessa bolag har även 

intern kompetens och infrastruktur möjliggjort att en omställning från identifierat behov till 

genomförd leverans kunnat ske mycket snabbt. I början av april fick Arbetsmiljöverket10 

uppdraget att skapa en möjlighet för producenter av skyddsutrustning att ansöka om tillfälligt 

tillstånd för tillverkare och importörer av personlig skyddsutrustning, som har kommit att 

kallas “snabbspåret”. Istället för en komplett CE-märkningsprocess11 föreslogs nya rutiner för 

att kontrollera kvalitén och godkänna produkter. Detta förslag blev möjligt då EU-

kommissionen kommit med nya rekommendationer, som gav utrymme för tillfälligt undantag 

från gällande regler för skyddsutrustning.  

 

 

 

 
10

 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-

arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-COVID-19/ansokan-om-tillfalligt-tillstand/ 
11

 https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/ce-markning/ 
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Nedan Figur 2 visar på Region Stockholms/Command Centers tidslinje gällande behov och 

godkännande av produkter för samma tid som ovan beskrivs generellt. 

 

 

 

Figur 2: Beskrivning av Command Centers (CC) process i förhållande till snabb CE-märkning från AMV. Källa: 

Karolinska Sjukhuset/CC 

2.3.3. En beskrivning av Region Stockholm Command Centers 

ledningsarbete 

Region Stockholm Command Center Materialförsörjning hade under våren 2020 i uppdrag 

att trygga Region Stockholms försörjning av skyddsutrustning, kopplat till COVID-19. 

Karolinska fick uppdraget att leda insatsen efter att det inom regionen konstaterats att det 

ordinarie materialflödet inte räckte för att tillgodose det totala behovet.  

På centret, lokaliserat inom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, har upp till 100 

personer från olika professioner och organisationer arbetat. Arbetet har samlat 

arbetsmiljöspecialister, vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, företaget Scanias logistik och 
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inköpsorganisation, övriga vårdgivare i Regionen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten samt 

distributionsföretaget Medicarrier.  

Arbetet var organiserat i olika team. Varje team innehöll medarbetare från Karolinska 

Universitetssjukhuset och från andra vårdgivare/verksamheter inom regionen eller 

näringslivet.  

● Team Inköp & leads har hanterat tips som inkommit till en regiongemensam 

tipsbrevlåda samt etablerat kontakter och säkrat inköp från nya leverantörer.  

● Team Analys beräknade och visualiserade behovet av skyddsutrustning utifrån 

prognostiserat patientläge i hela regionen, samt skapade underlag för fördelning av 

inköpta artiklar utifrån inrapporterade lagersaldon hos respektive vårdgivare.  

● Team Vårdbehov, bemannat med personer med klinisk erfarenhet och kompetens, 

utvärderade provexemplar på olika typer av skyddsutrustning samt bidrog med 

kunskap vid initiering av nyproduktion, ibland inhemsk.  

● Team Arbetsmiljö säkerställde efterlevnad av riktlinjer, arbetsmiljölagstiftning och 

standarder samt etablerade kvalitetskontroller anpassade till respektive 

skyddsutrustningsprodukt. Löpande information delades till berörda verksamheter om 

vad som köps in och en process för felanmälan infördes.  

● Team Logistik & transport skapade kvalitetstester och nya logistikkedjor för 

produkter. Leveranser, förtullning, lagerhållning och inhemsk fördelning till och 

mellan vårdgivare genomfördes. Samarbeten med flygbolag etablerades för 

transporter från Asien och från andra delar av världen. Produkter köptes in globalt, i 

konkurrens med resten av världen.  
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Figur 3. En grafisk beskrivning av Command Center struktur och miljö/kontext. Källa: Karolinska Sjukhuset/CC. 

Sammanfattningsvis säkrade Region Stockholm Command Center Materialförsörjning av 

utrustning (skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar) för hela 

Region Stockholm. I vissa fall genomfördes inköp som också räckte till andra regioner.  

Ytterligare beskrivning av arbetet finns på: https://www.karolinska.se/om-oss/command-

center-materialforsorjning/. 

 

 

https://www.karolinska.se/om-oss/command-center-materialforsorjning/
https://www.karolinska.se/om-oss/command-center-materialforsorjning/
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3. RESULTAT 

3.1. Inledning 

Resultat som uppnåtts i projektet kan sammanfattas som nedan: 

● Produktion av inhemsk, godkänd skyddsutrustning:  

○ Prototyper av skyddsrockar, baskrar, hjälmar med dok. 

○ Specifikationer. 

○ Etablera produktion av; Baskrar och hjälmar med dok. 

● Förslag på framtida inköpsprocess. 

● Förslag på framtida bereskapsprocess. 

Projektet har varit del i att stödja framtagandet av produkter som baskrar och hjälmar med 

dok, godkända av Läkemedelsverket i juni 2020. Fram till September 2020 hade 50 000 

exemplar av dessa levererats till Region Skåne.  

Vidare har projektet belyst och problematiserat försörjningen av skyddsutrustning till vård 

och omsorg under pandemin samt slutligen identifierat och beskrivit ett antal processer för 

framtida försörjning och inköp av skyddsutrustning.  

Projektet har också analyserat och belyst de processer som inhemska producenter varit 

tvungna att genomgå för att ställa om till och påbörja produktion av skyddsutrustning. Detta 

perspektiv har belysts från såväl producenternas som från beställarens perspektiv.  

Slutligen har projektet analyserat de inköps- och upphandlingsprocesser som i pandemins 

inledande akuta skede låg till grund för försörjningen av skyddsutrustning till vård och 

omsorg. I tillägg till denna analys har projektet utarbetat och presenterat uppslag till framtida 

processer för inköp och upphandling av just skyddsutrustning vid krisläge samt berört hur 

dessa processer kan fungera i kombination med ett nationellt rotationslager av 

grundläggande skyddsutrustning.  

3.2. Skyddsutrustning 

Behovsanalys, design, utveckling av prototyper/specifikationer har genomförts med experter 

från behovsägare i vården genom Command Center i Region Stockholm, Stockholm 

sjukhem, konfektionsföretaget Cavaliere AB i Borås och Textilhögskolan i Borås.  
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Projektet har stegvis utvecklat och testat olika modeller/prototyper utifrån de behov som 

beskrivits av behovsägare och myndigheter. Hos behovsägare har läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor med erfarenhet av att arbeta med COVID-19 vård av patienter deltagit 

med att beskriva krav från olika vårdnivåer och vårdtyper såsom IVA, medicinsk 

vårdavdelning, äldreomsorg och hemsjukvård.  

I arbetet med att beskriva behov av skyddsutrustning vid COVID-19-vård framkom det att 

man hanterade infekterade patienter på helt nya sätt. Flera COVID-19 smittade patienter 

vårdades i samma lokal/rum tex på IVA (intensivvårdsavdelning) vilket kom att kallas för 

Kohortvård. Det nya arbetssättet att vårda flera infekterade patienter i samma rum har 

tidigare inte gjorts i modern tid inom svensk sjukvård. Detta kom att ställa helt nya krav på 

fungerande skyddsutrustningen.  

Projektet har identifierat ett stort antal nya behov på olika vårdnivåer. Behoven har legat till 

grund för design och utveckling av prototyperna i projektet. Olika vårdnivåer som har 

identifierats: 

● IVA kohortvård (COVID-19) - patienter som vårdas tillsammans i ett rum. 

● Vanlig vårdavdelning (COVID-19) - patienter som vårdas tillsammans i ett rum. 

● Äldreomsorg (COVID-19) - patienter som vårdas tillsammans i ett rum. 

● Äldreomsorg - patienter som vårdas enskilt på äldreboende. 

● Hemsjukvård och hemtjänst - patienter som vårdas enskilt i det egna hemmet. 

Personalen hade behov av skyddskläder för att skydda sig själv mot smitta. Personal som 

arbetade på en IVA-sal i flera timmar och vårdade flera infekterade patienter samtidigt såg 

behov av annan typ av skyddskläder än de som de i normalläget använde sig av. Det nya 

läget innebar att skyddsutrustningen både skulle skydda personalen och patienten samtidigt. 

Varför en helt ny vårdsituation och därmed nya arbetssätt uppstod.  

Den stora utmaningen låg i att man ofta gick mellan flera COVID-19 patienter, och därmed 

uppstod en stor risk att föra med sig smitta i form av virus och bakterier mellan patienterna. 

En ärm på en skyddsrock blir lätt kontaminerad vid skötsel av en sängliggande IVA patient. 

Personalen var då tvungen att byta rock mellan varje patient. Nya rutiner utarbetades, 

exempelvis att man tvättade och spritade händer och armar mellan varje patient. Då uppstod 

ett behov av en kortärmad rock för att skydda personalen och mellan varje patient bytte man 

istället plastförkläde för att skydda patienten mot ytterligare eller ny/annan smitta. 
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Vidare beskrivs av vård och omsorgspersonalen behov av komfort och utformning, för 

skyddsrock och förkläde, vilket fungerat som vägledning i arbetet med prototyperna. Nedan 

följer en sammanställning av de krav som framförts från de olika parterna:  

 

Skyddsrock - (för att skydda personalen och patienten): 

● Ska mäta 125 cm från halslinning till nedre kant. Kan behövas i två storlekar. 

● Halsringning, inte för djup, ska skydda upp till halsen 

● God rörelsevidd, möjlighet att justera 

● Inte för varm, måste ventilera bra 

● Kort ärm - för att möjliggöra tvätt av armar  

● Försedd med mudd 

● Vattenavvisande, men inte nödvändigtvis vattentät för att undvika att göra den för tät 

och därmed varm 

● Täckt baksida 

● Ska kunna tas av genom att man drar sönder skärp och halslinning 

  

Förkläde - (för att skydda personalen och patienten): 

Tre olika modeller används: Lång ärm med hål för tummen, kort ärm och ärmlös;  

● Längden från halslinning till nederkant 125 cm. 

● Inte för djup halslinning men ska kunna träs över huvudet då man sätter på sig 

förklädet. 

● Ska kunna tas av genom att man drar sönder skärp och halslinning. 

● Vattentät 

● Modell med lång- och kort ärm täcker hela arbetsklädsel axlar, dock även med bar 

rygg12 

 
12 Command Center Materialförsörjning, Team Vårdbehov, Karolinska sjukhuset/CC. 

 

 
 



Omställning av svensk industri för inhemsk produktion av personlig medicinsk skyddsutrustning COVID-19 

 

 

2020-09-30                                                  16 

 

3.3. Prototyper 

Prototyper har utvecklats och testats i samverkan med användare i vården, leverantörer från 

industrin och Textilhögskolan. Efter flera tester i vårdverksamheterna, har slutliga versioner 

med specifikation tagits fram.  

Projektet har tagit fram specifikationer och prototyper för en rock i vävt tyg, basker – non-

woven och en hjälm med dok – non-woven, se figur 4. De prototyper som tagits fram bygger 

på behovsägarnas önskemål, ECDC´s, arbetsmiljöverket och läkemedelsverket gällande 

krav på utrustning. 

Figur 4. Modeller/prototyper för skyddsrock samt basker och hjälm med dok som utvecklats inom projektet.    

Källa: Cavaliere AB 

De prototyper som tagits fram inom ramen för projektet, vilka kan ses i Figur 4 ovan är några 

av de som ursprungligen togs fram inom ramen för projektet. Exempelvis inleddes arbetet 

med att ta fram en rock med lång ärm, vilket senare bedömdes som mindre användbart än 

en med kort ärm. Detta exempel tydliggör hur komplex och föränderlig situationen var i 

inledningsskedet av pandemin, såväl för anställda i vården som för producenter och 

beställare.  

Projektet har även tagit fram: 

● Specifikationer för skyddsutrustning 

● Mönsterkonstruktion och bruksanvisningar 

● Marknadskontrollprocesser 

● Ansökan till läkemedelsverket för snabbspåret för hjälm med dok 

● Godkänd produkt, hjälm COVID-19 märkning snabbspår 
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Ett stort akut behov uppstod av huvudskydd/baskrar i slutet av juni 2020. Region Stockholm 

och Region Skåne som tog initiativet att ställa krav på utveckling av dessa för att arbeta 

förebyggande inför hösten 2020 och den kommande vårdskuld man räknade med. Projektet 

har stöttat i arbetet fram till ett godkännande av hjälm med dok som har levererats i 50 000 

exemplar till Region Skåne.  

Region Skåne har tackat projektet, då detta initiativ har möjliggjort att de kan sätta igång 

arbetet med att operera patienter i operationsköerna.  

*Kommentar: projektet har nära följt produktutveckling och produktion av ett antal produkter 

från olika aktörer, bland annat IKEA of Sweden, Trioplast, Alfapac och ACG production. 

Dessa resultat och produkter finns specificerade i Bilaga D.   

 

3.4. Befintlig och omställd inhemsk produktion 

Skyddsutrustning ställer krav på produkter med stor säkerhet och konsekvent hög kvalitet så 

att de skyddar personal och patienter inom vård och omsorg.  

 

De tillverkare som har haft möjlighet att snabbt gå från idé till godkänd produkt (godkänt enl. 

snabbspåret) har haft en mycket god teknisk kompetens samt haft en koppling till 

sjukvården.  Exempelvis har omställning varit enklare då man tidigare har producerat andra 

typer av produkter för sjuk- och hälsovård och haft intern kunskap om standarder och 

processer kring hur man får en produkt certifierad.  

 

Detta stämmer väl med slutsatsen som Josefsson och Johansson13 drar, att vid en kris är 

det till nytta för samhället samt tidseffektivt att ha befintliga producenter eller företag som 

skyndsamt kan ställa om för en snabb försörjning med bibehållen kvalitet, säkerhet och 

produktivitet. Figur 2 illustrerar denna slutsats. 

 
13 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1450825&dswid=3845 
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Figur 5. Snabb produktionsomställning i en tid av kris - en fallstudie gällande produktionen av operationsrockar 

Josefsson, Johansson (2020)14 

 

Samtliga företag som påbörjat en omställning till produktion av skyddsutrustning har haft ett 

syfte att stötta samhället genom att bidra med tillgång till skyddsutrustning och samtidigt 

(genom beläggning i produktionen) säkra arbete för sin befintliga personal och undvika 

varsel.  

3.4.1. Befintlig inhemsk produktion 

Vid projektets start fanns några få inhemska producenter som hade produktion av 

skyddsutrustning, men detta antal har ökat.  

 

Flera företag beskriver att de börjat tillgodose vård och omsorgsbehov lokalt varpå man 

sedan har fått förfrågningar nationellt och även internationellt.  

 

På materialsidan finns det både inhemsk produktion och aktiva leverantörskedjor som har 

levererat material till befintliga, omställda och nystartade företag och i viss utsträckning även 

till hemproduktion. Företagen Cellcomb AB, Scandinavian Non-woven AB och FOV AB 

vittnar alla om materialförsäljning från sitt ordinarie sortiment, såväl lokalt som nationellt och 

 
14 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1450825&dswid=3845 
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internationellt från sitt ordinarie sortiment. I beredskapsperspektivet är dessa befintliga 

leverantörer nycklar till framtida materialförsörjning.  

 

Cellcomb AB är ett exempel på företag som är både materialproducent och tillverkare av 

slutprodukt, med stor vana att tillverka produkter för sjukvården. Kombinationen skapar 

flexibilitet såväl i nuvarande produktion som vid framtagning av produkter vid ett nytt oväntat 

katastrofläge. 

3.4.2. Omställd produktion 

För att snabbt kunna öka volym och säkra en större lokal och nationell produktion har 

omställd produktion av skyddsutrustning och råmaterial varit en viktig del av lösningen. I en 

framtida beredskapsplan kan ett större antal leverantörer vara tränade och förberedda för att 

vid ett krisläge ställa om sin produktion.  

 

Exempelvis har två bolag som projektet arbetat med; Alfapac AB och Trioplast AB gjort 

certifieringar i enlighet med snabbspårets godkännande, som endast gäller för leveranser 

under 2020, och har därefter tagit beslut om att fullt CE-märka dessa produkter. Dessa två 

leverantörer såg möjligheten att gå från en tillfälligt omställd till att bredda sitt 

produktprogram genom att låta produkterna ingå i företagets ordinarie sortiment.  

 

Det svenska företaget Cavaliere AB, med produktion i Tjeckien, har ställt om sin produktion 

både för att försörja såväl tjeckisk som svensk sjukvård, och avser nu att inkludera den 

omställda produktionen till befintlig produktion i sitt ordinarie produktprogram. 

3.4.3. Nystartad produktion 

Både nystartad produktion och hemproduktion har varit värdefullt i krisens akuta fas, men är 

ur ett beredskapsperspektiv inte effektivt nog då både kostnader och kunskapsbehov är 

mycket stort i ett tidigt skede. Dock finns det företag som nu står redo för att inleda/förbereda 

produktion för framtida beredskap.  
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3.5. Fördelar med inhemsk produktion 

Fördelar med inhemsk produktion kan beaktas på ett flertal sätt. Flera av leverantörerna som 

ställt om har exempelvis kunnat undvika varsel och ökat sin rekrytering under COVID-19 

pandemin vilket har reducerat andra kostnader för samhället. Dessa företag kan också ha ett 

intresse av att samverka för att hitta en mer effektiv och mindre miljöbelastande tillverkning 

av engångs- och flergångsprodukter, genom att förlägga produktion inom Sveriges gränser 

och på så sätt minska transportbehoven. 

I Figur 6 nedan visas de företag som ser att de kan fortsätta med hela eller del av sin 

omställda produktion av skyddsutrustning framåt. Vidare illustreras företag som i projektet 

identifierat en vilja att starta upp sådan produktion eller är beredda att ställa om vid framtida 

behov:  

 

 

Figur 6.  Företag med produktion omställning i olika stadier av densamma. 
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3.6. Förslag kring en framtida beredskapsmodell 

3.6.1. Två framtida risk-scenarion: 

Ett nytt utbrott av COVID-19 tar fart världen över.  

 

Den 18 november 2020 meddelar hälsoministern i Kina om ett nytt omfattande utbrott av 

COVID-19 i Beijing. Den 19 november kommer ett liknande besked från Indien i området 

Kerala har 100 tals personer insjuknat, och man indikerar att utbrott tycks förekomma på 

flera orter bl a i Uttar Pradesh. ECDC rapporterar samtidigt att Marrakech drabbats med 52 

konstaterade fall. WHO höjer pandeminivån till den högsta klassen. Den 21 november 2020 

meddelar Kinas regering att ett stort antal nya COVID-19 fall upptäckts i Nanjing, i Shanghai 

och i Guangzhou. Kina beslutar samma dag att stänga gränserna samt att stoppa samtlig 

export av munskydd och andningsmasker. Diskussioner förs nu om att även stänga export 

av skyddsrockar. Runt om i världen kommer rapporter om nya fall.  Sveriges regering ger i 

uppdrag till Nationella Samordnaren att aktivera “beredskapsplanen” för egen produktion av 

skyddsutrustning. 

 

En kärnkraftsolycka som drabbar länderna kring östersjön och Ryssland.  

Den 16 april 2025 meddelar strålsäkerhetsmyndigheten att man uppmätt 1000 gånger högre 

än normala halter av radioaktivt material vid samtliga mätstationer belägna på Sveriges 

östkust. Samtidigt inkommer underrättelseinformation från EU, NATO och USA om en 

potentiell kärnkraftsolycka som drabbat den nyöppnade reaktorn Baltic i Kaliningrad. Under 

de första dygnen inser man att detta är den svåraste kärnkraftsolyckan som drabbat 

mänskligheten, och att konsekvenserna för de baltiska länderna, Ryssland och Sverige 

kommer att bli mycket allvarliga. Samma eftermiddag som olyckan blir känd aktiverar 

Regeringen det speciella protokoll som innebär att den i förväg utsedda expertgruppen 

samlas och påbörjar arbetet med att identifiera och specificera vilken typ av 

skyddsutrustning som kommer att krävas, liksom att Nationella Samordnaren får i uppdrag 

att aktivera ett speciellt inköpsläge.  
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3.6.2. Behov av sammanhållen nationell ledning och styrning 

 

Det är ytterst viktigt att ta del av de erfarenheter och lärdomar som upparbetats under 

COVID-19 pandemin för att eliminera risker och situationer som kan undvikas vid en 

liknande krissituation.  

 

Ett förslag är därför att se över Region Stockholms Command Centers arbetssätt och ta del 

av deras erfarenheter att leda och koordinera arbetet med att identifiera, beräkna, designa, 

analysera behov, upphandla, transportera och distribuera skyddsutrustning.  

 

Command Center på Karolinska Sjukhuset har genom att dela sin kunskap om COVID-19 

om hur medarbetare inom vården och hur patienter behöver skyddas möjliggjort att företag 

kunnat snabbt kunnat ta fram produkter med hög kvalitet, komfort och säkerhet. 

3.6.3. Behov av en förbättrad kunskap- och testberedskap 

Arbetsmiljöverkets snabbspår (för godkännanden som bara skulle gälla år 2020 ut) i 

kombination med testkapacitet hos RISE var inte dimensionerat för det antal ansökningar 

och tester som behövde göras under den initiala fasen av COVID-19 pandemin. Det har tagit 

för lång tid för företagen att få svar på förfrågningar om kravställning. Det fanns företag som i 

början av september ännu inte hade fått svar på förfrågningar som gjordes tidigt i processen.  

 

Lärdomar och förslag till åtgärder har framkommit från kartläggningen som är gjord av 

inkomna ansökningar till Arbetsmiljöverket genom snabbspåret. Analysen är täcker första 

inkomma ansökan fram till 20 juni 2020 med undantag för visir och munskydd. Vi har frågat 

samtliga företag hur de har upplevt ansökningsprocessen för snabbspåret. Av dessa totalt 

11 olika företags ansökningar som inkom till Arbetsmiljöverket, har 6 företag svarat på våra 

frågor. Detta har kompletterats med intervjuer med företag som aktivt sökt upp projektet.  

 

Många av företagen har påtalat svårigheter i processen med att lämna in produkter för test 

till RISE, och att få kontakt med rätt person för att få klarhet i testresultat. Testrapporterna 

beskrivs av företagen som mycket svårlästa, vilket genererade ett stort behov av att få 

kontakt med ansvarig person för att få förklaringar om hur testresultaten skall läsas och 

tolkas.   
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Arbetsmiljöverket har, enligt flera av de producenter som projektet kommit i kontakt med inte 

heller haft personal tillgänglig för att svara på de frågor som uppkommit. De har inte heller 

kunnat tillhandahålla resurser för att processa ansökningar snabbt nog. Företagen beskriver 

ansökningstiden som kortast från ett flertal veckor upp till månader.  

 

Ett konkret problem som identifierats i samband med intervjuer av företag som planerat eller 

genomfört en omställning av sin produktion: 

 

● Företag 1 - Skickar in en ansökan, får godkänt med avvikelse. 

● Företag 2 - Skickar in en ansökan med samma avvikelse, får avslag. 

 

Med detta arbetssätt finns det risk att man går miste om volymer av skyddsutrustning som 

skulle kunna ha gjorts tillgängliga för vård och omsorg. Det finns även risk att producerad 

skyddsutrustning kasseras i onödan.  

 

I tillägg till detta har det framkommit från leverantör att Arbetsmiljöverket beslutat titta på 

ansökningar i takt med att de kommit in och inte utefter de brister på skyddsutrustning som 

funnits för stunden, trots upprepade påpekanden från vården och från producenternas sida. 

Detta har i sin tur också skapat onödig fördröjning av produktion och leverans.  

 

Vidare beskriver såväl vården som leverantörer risker med Arbetsmiljöverkets skärpning av 

formuleringen av tidsbegränsningen att produkter godkända via snabbspåret inte längre får 

användas i sjukvården efter 31/12 2020.  

 

Skärpningen består i att med den tidigare formulering stipulerade att leveranser inte fick ske 

efter 31/12 2020. Genom denna förändring uppstår ett antal risker: återigen lång väntetid till 

testlaboratorium (så kallade Notified Body/Anmälda Organ), brist på skyddsutrustning, 

produktionsstopp och kostsam kassering av inköpt skyddsutrustning. 

 

Projektet föreslår att kapacitet behöver frigöras och att ledtiden behöver kortas radikalt vid 

en kris. Detta kan göras genom att på förhand identifiera företag, universitet, labb-utrustning 

och kompetens för att utföra förberedande tester och rådgivning, vilket kan leda till en mer 

optimerad process hos såväl Arbetsmiljöverket som hos Läkemedelsverket. Vidare så kan 

RISE’s resurser användas för en förenklad, tidsbegränsad certifiering och genom detta 
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förfarande temporärt öka antalet godkända rapporter, dvs i det korta perspektivet  tillåtet 

användbara produkter.  

 

Första steget bör vara att likt Karolinska/Command Center på nationell nivå sätta samman 

en expertgrupp som väl förstår den risk samhället utsätts för, samt att kombinera detta med 

att identifiera spetskompetens inom aktuellt område, i detta fall skyddsutrustning.  

 

Exempelvis har Nederländerna haft expertgrupp med kunskap från olika områden under 

COVID-19 pandemin15. Deras slutsats var att den kollektiva expertisen var ovärderlig för att 

snabbt nå framgång och ökad inhemsk produktion. 

 

Processen nedan beskriver de steg för en inhemsk produktion som behöver belysas genom 

nationell samordning som exempelvis genom Command Centers arbetssätt. Behov finns av 

en expertgrupp med kompetens utifrån kravställande, från test/certifiering och från 

produktutveckling som har rollen att stötta den omställande industrin. 

 

 

Figur 7: Processbeskrivning inköp, verifiering & distribution enligt Command Centers metod.                            

Källa: Karolinska Sjukhuset/Command Center 

 
15 https://insights.tencatefabrics.com/en/solution-for-medical-gown-shortage 

https://insights.tencatefabrics.com/en/solution-for-medical-gown-shortage
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3.6.4. Industrin - en viktig aktör 

Det har funnits ett seriöst engagemang från ett stort antal företag inom svensk industri att 

vilja ställa om eller att öka sin befintliga produktion. Många företag vittnar om att de under 

våren 2020 av flertalet Regioner och Kommuner blev tillfrågade om att ställa om och 

producera skyddsutrustning. Ett stort antal svenska företag ställde därmed om och startade 

produktion av skyddsutrustning för att möta de akuta behoven och efterfrågan.  

 

Tyvärr har många av dessa företag inte lyckats säkra några avtal, vilket har lett till många 

investeringar med uteblivna affärer. Effekterna av detta har lett till att flera av dessa företag 

sålt sin produktion till andra länder såsom Italien, Spanien, Frankrike, Danmark, Norge och 

Finland. Det finns dessutom exempel på svenska bolag som kunnat etablera 

produktionslinor, för bland annat andningsskydd, i andra EU-länder med hjälp av lokal statlig 

finansiering.  

 

Orsaker till detta har bl.a. varit bristande tillgång på tester och flaskhalsar vid ansökan om 

fullständig CE-märkning samt att “snabbspåret” har tagit för lång tid med många oklarheter i 

processen. 

Övriga identifierade brister från företagens perspektiv:  

● Oklart om vart de skulle vända sig för att få stöd i omställningen 

● Otydliga/icke godkända specifikationer på skyddsutrustning 

● För långsam hantering av test och godkännande av skyddsutrustning 

● En ineffektiv inköpsprocess 

● Avsaknad av beräknade behov - volymer 

● Inga avtal mellan kunder/producenter 

Vikten av att förvalta det stora engagemanget för en inhemsk industri har många möjligheter 

såsom ökad sysselsättning, innovationer och en möjlighet att utveckla skyddsutrustning som 

medför möjligheter till mindre miljöbelastning (genom minskade transporter och minskad 

avfallsgenerering).   

Projektet har identifierat ett antal företag som vill ta del av prototyper och specifikationer för 

skarp produktion av skyddsutrustning. Företagen har kompetens, kapacitet och vilja att i en 

krissituation producera inhemsk skyddsutrustning. Syftet är att identifiera och lyfta fram 
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producerande företag som genom ökad produktion eller omställning av sin produktion kan 

säkra skyddsutrustning för svensk vård och omsorg.  

Syftet är även att visa på möjligheter att skapa underlag för att bygga upp ett 

beredskapslager. För företag med överproduktion för den svenska marknadens behov skall 

även finnas möjligheter till internationalisering via export. 

En viktig komponent i inhemsk produktion är själva råmaterialet som skyddsutrustningen 

skall produceras av. I Sverige har vi genom pappersindustrin flera företag som kan leverera 

non-woven-material. Identifierade företag har intresse att efter ett tydligt uppdrag/beställning 

från staten ställa om eller expandera sin produktion. Samtliga företag har visat intresse av 

att diskutera detta vidare med en framtida ledning för beredskap. Det finns även svenska 

väv-industrier som redan idag levererar vävt tyg till våra grannländer för produktion av 

skyddsrockar. 

Nedan följer en lista på företag som är identifierade som råmaterial-producenter respektive 

som leverantörer av en färdig produkt: 

 

Det är viktigt att ställa frågan: Hur kan man arbeta tillsammans för att förnya och snabbt ge 

svensk vård och omsorg en säker beredskapslösning för leveranser av skyddsutrustning? 

En svensk produktion bör kontinuerligt finnas igång i mindre skala för att säkra att en 

inhemsk produktion vid behov snabbt kan skalas upp i enlighet med specifikationer och 

behovsbild (se sid 23–35). En process för inhemsk produktion skulle kunna designas utifrån 

att flera företag har i uppdrag att leverera sin del i processkedjan.  
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3.6.5. En produktutvecklingsprocess som tagits fram av IKEA of 

Sweden. 

IKEA of Sweden som under pandemin har varit behjälpliga med att säkerställa leveranser 

och produktion av skyddsutrustning beskriver här sina erfarenheter:  

 

Samarbetet med sjukhus och vårdinrättningar runt om i Sverige har fungerat ytterst väl 

liksom har IKEA lyckats upprätthålla globala leveranskedjor under hela pandemin. IKEA ser 

en väldig potential till att deras leverantörer både kan producera och leverera volymer av de 

produkter som efterfrågas framåt.  

Produktutvecklingsprocessens flaskhalsar har av IKEA identifierats till tre specifika områden:  

● Kommunikation med myndigheter runt kravställning 

● Kommunikation och test på godkänt laboratorium 

● Kommunikation och godkännande av respektive myndighet.  

 
Figur 8. Produktionsprocessen utvecklad av IKEA of Sweden i samverkan med Region Stockholm,  

Källa: IKEA of Sweden AB.  
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3.7. Förslag till modell för en inhemsk produktionsprocess 

av skyddsutrustning 

En uppenbar konsekvens av den pandemi som fortsatt drabbar stora delar av världen är att 

tillgången på skyddsutrustning för vård och omsorg har minskat och att efterfrågan samtidigt 

skjutit i höjden. Detta medför många utmaningar vad gäller inköp av desamma. 

Konkurrensen om samma produkter har, kanske för första gången i mänsklighetens historia, 

varit helt global. 

 

En av de tydligaste bristerna inom försörjningen av skyddsutrustning till svensk vård och 

omsorg uppstod som en konsekvens av det faktum att vi inte har någon stor inhemsk 

produktion av denna typ av produkter. I en situation där man inte kan ta befintliga 

handelsavtal eller global logistik för given blir det av yttersta vikt att säkra en basal inhemsk 

produktion under normalår, för att på så sätt säkerställa att det i kristider finns möjlighet att 

skala upp densamma.  

 

Förslaget baseras på modellen att ett rotationslager av även extraordinär skyddsutrustning 

(utöver grundlagret som varje enhet har en skyldighet att lagra) skall tillverkas av inhemska 

producenter, vilka - då ett akut behov uppstår - besitter såväl produktionslinor, som kunskap 

och resurser för att snabbt skala upp tillverkningen av skyddsutrustning.  

 

För att kunna genomföra den typen av omställning krävs att det finns en nationell 

samordning som etablerats innan krisen slår till. En sådan måste, utöver att ha ett brett 

mandat, beakta många faktorer, såsom materialförsörjning, materialutveckling, 

arbetsmiljöspecialister, testkapacitet för produkt och material, smittskyddskunskap, 

kravställning, produktions-kompetens, insikt i hållbarhetstider för produkter, regelefterlevnad 

(inklusive på EU-nivå), avtal och inte minst att identifiera producenter som kan vara del i 

kedjan.  

Följande aspekter är av stor vikt för den nationella samordnaren att beakta i 

förberedelsearbetet för en nationell kris:  

● Tillse att smittskyddsexperter och andra områdens expertis har direktkontakt med 

behovsägare, testanläggningar och den producerande industrin 

● Definiera testprocesser för nya produkter.  
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● Identifiera tydliga krav på vad som skall produceras och till vem 

● Tillhandahålla godkända produkt- och material-specifikationer 

○ Utveckling av material och produkter skall vara godkända för de som får i 

uppdrag att leverera vid en beredskap situation 

○ Materialet som tas fram behöver framställas enl krav på den CE-märkning 

som slutprodukten skall erhålla16 

● Identifiera företag som kan leverera inhemskt, i form av råmaterial, material och 

produkter. 

○ Ta fram avtal mellan kund och leverantör (kort- och långsiktiga) 

● Säkra att nuvarande krav stämmer med den eventuella nya smittans "krav".  

 

 

Figur 9: Förslag till en möjlig produktionsprocess för industrin på uppdrag av en framtida nationell samordnare för 

inhemsk produktion av skyddsutrustning i normalläge & kris.  

För att säkerställa både tillgång till och distribution av adekvat skyddsutrustning till vård och 

omsorg, krävs en stringent och väletablerad process. Förslaget som redovisas ovan (Figur 

 

16 Beslut om snabbspår togs av Regeringen/Arbetsmarknadsdepartementet den 7/4 2020, och slutar gälla den 

31/12 2020. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/arbetsmiljoverket-ska-bidra-till-att-
sakerstalla-tillgang-till-skyddsutrustning/ 
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9) bygger på en 5-stegsprocess som vid kris inbegriper de mest kritiska aspekterna av en 

trygg försörjning av skyddsutrustning.  

Processteg 1 - Tillhandahåll godkända modeller och specifikationer 

● Säkra upp test-kapacitet hos svenska företag och myndigheter samt hos certifierade 

organ.  

● Ta fram nationella samordnade beställningar (nationell samordning).  

● Om man inte kan tillhandahålla godkända specifikationer, bör man tillsätta en 

expertgrupp som tar fram dessa utifrån ev. nya behov som uppstår. 

Processteg 2 - Aktivera materialleverantörer inom industrin 

● Produktion av grundmaterial + ytbehandling  

● Produktion av tyg + ytbehandling   

● Produktion av plastmaterial  

● För-testa material 

● Testa material, tag ställning till eventuellt snabbspår 

Processteg 3 Aktivera produktleverantörer 

● Aktivera produktleverantörer utifrån olika typer av modeller och specifikationer  

● Fastställ design enligt godkända specifikationer för skyddsrockar, baskrar, 

plastförkläden. 

● Producera skyddsutrustning (industrin + textilhögskolan + företag med 

sammanfogningskapacitet). 

Processteg 4 Lagra utrustning 

● Lagra skyddsutrustning  

○ Råmaterial 

○ Material 

○ Skyddsutrustning 

 

● Regioner bör lagerhålla för en lämplig tid för att säkra tillgång på skyddsutrustning 

under initialt skede av akut krisläge. Denna utrustning kan köpas på den vanliga 

marknaden. Viktigt är att förhålla sig till utgångsdatum för engångsartiklar.  
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Processteg 5 Distribuera utrustning 

● Distribuera och fördela skyddsutrustning till regioner utifrån behov med 

framförhållning. 

Man bör också diskutera hur man tillser att en kontinuerlig svensk produktion finns tillgänglig. En 

del av behovet av skyddsutrustning i normaltid bör vara inhemsk produktion för att i kristid snabbt 

kunna skalas upp.  

3.8. Vid ny okänd kris 

Nedan i Figur 10 beskrivs grafiskt hur en beredskapsgrupp av experter, offentliga aktörer, 

laboratorier och producenter kan aktiveras av den Nationella Samordnaren för att snabbt 

tillse att rätt skyddsutrustning certifieras och tillverkas.  

Figur 10: Förslag till en process vid kravställning i krissituation.  

3.8.1. Resurser för test och kvalitetssäkring  

Det är av yttersta vikt att säkra upp att den skyddsutrustning som tillverkas är säker och 

skyddar personal och patient. Med lärdom från projektets deltagare är tid och 

kommunikation bidragande faktorer för att nå en snabbhet i processen som krisen kräver.  

 



Omställning av svensk industri för inhemsk produktion av personlig medicinsk skyddsutrustning COVID-19 

 

 

2020-09-30                                                  32 

 

Myndigheternas behöver frigöra kapacitet för att öka effektiviteten i kommunikationen. Med 

tydliga kravställningar, en ökad laboratoriekapacitet och en expertgrupp att kommunicera 

med kommer processen troligen att förbättras och ledtiderna mätbart att minska.  

Flera svenska företag har kunnig personal och utrustning som kan testa delar eller hela 

kravställningen för en specifik skyddsutrustning. Det finns även företag som har labb som är 

kvalitetssäkrade och ackrediterade. Denna resurs hos företagen kan vid krisläge som 

avlastning användas för förberedande tester som stöd och underlag i RISE’s 

certifieringsprocess.  

Expertgrupp:   

● Expertgruppen har rollen att stödja industrin och beställare i frågor runt 

kravställningar, regelverk, standarder, specifikationer och testrapporter. 

● Avlasta myndigheter genom att möta industrin och säkra upp förberedande tester 

innan godkännande hos oberoende laboratorium görs. 

● Kompetens behöver inventeras på nationell nivå, så att en grupp kan formas av 

relevanta experter från standardisering, vård och omsorgsverksamhet, akademin och 

industrin. Dessa personer skall vara väl insatta i sitt uppdrag. 

● Detta arbete skall vara väl avvägt mot lagar och normer inom vård och omsorg och 

med hänsyn tagen till krisens specifika behov.  

● Personer/organisationer skall ha beredskapsavtal. 

Beredskapslaboratorium:  

● Enhetliga rutiner och arbetssätt hur testerna skall genomföras skall finnas. 

● Forskningslabb och företagens laboratorium bör utvärderas som resurser för testning 

av skyddsutrustning, dvs som beredskapslaboratorium för certifiering.  

● Expertgruppen gör bedömningar av vilka av de listade beredskapslaboratorium som 

är lämpliga. 

● Testkapacitet skall säkras hos ackrediterade laboratorium för förberedande tester.  

● Ett certifieringslaboratorium måste vara ett oberoende laboratorium, exempelvis 

RISE.  

● Laboratorieorganisationerna skall ha beredskapsavtal. 

 

Denna process kan bli mer effektiv om en tvärdisciplinär expertgrupp är involverad och har 

mandat att bistå i framtagning av processer för testning och certifiering. 
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3.9. Miljö & hållbarhetsperspektiv 

En oönskad men oundviklig effekt av den stora ökningen av skyddsutrustning i vården, och 

även hos allmänheten, är det sopberg som skapas av använda masker, rockar, handskar 

och andra skydd. Den kraftigt ökade användningen av den här typen av material leder till 

stora utmaningar i att ta hand om ofta plastbaserade produkter med väldigt lång 

nedbrytningstid. Det normala arbetssättet i de flesta länder17 är att skyddsmaterial som 

misstänks vara kontaminerat med smitta bränns och riskerar därmed att skapa stora utsläpp.   

 

Projektet knyter an till två av FN:s globala mål för hållbar utveckling, nämligen: 

● Mål 9 - “Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur”, 

● Mål 12 - “Hållbar Konsumtion och Produktion”. 

I enlighet med målen 9 och 12, föreslås att man framåt i större utsträckning söker fullgoda 

lösningar med skyddskläder av bland annat textil eller förnybart material (snarare än sådant 

material som brännas efter användning) eller på annat sätt mer aktivt jobbar med att 

identifiera mer miljövänliga och hållbara processer när det kommer till skyddsutrustning. På 

så sätt medverkar man till minskning av mängden avfall, samt skapar förutsättningar för 

innovativa tjänster såsom att erbjuda tillgång till skyddskläder anpassade för tvättning för 

återanvändning eller användandet av nya material i produktionen av engångsutrustning. 

Vid framtida utveckling av skyddsutrustning bör man beakta, bland annat, valet av fiber i 

textilen och konfektioneringen som bör göras med omsorg för att säkra ett högt antal tvättar 

och en optimal återvinningsprocess. Man bör därutöver utvärdera att öka inköp och 

användning av skyddsutrustning som redan idag finns tillgänglig i förnyelsebara material - 

naturligtvis i förhållande till på vilket sätt man kan säkerställa en minimal kontamineringsrisk.  

I det fall det är möjligt att tvätta skyddskläder kan man minska behovet av nyproduktion 

genom att introducera ett cirkulärt kretslopp av dessa.  

 

 
17

 https://gulfnews.com/world/europe/COVID-19-medical-waste-piles-up-in-italys-virus-epicenter-1.1588086371890 
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3.10. En mer hållbar användning av skyddsutrustning 

För att adressera de utmaningar som skapas av användningen av icke återvinningsbara 

engångsprodukter föreslås att man bygger upp produktion, lagerhållning och distribution av 

en viss mängd skyddsutrustning som genom cirkulation av flergångsprodukter, samt att man 

aktivt arbetar för en ökad återvinning av engångsprodukter i mer hållbara material.  

Effekten av att etablera en kontinuerlig process/tjänst i vilken skyddsutrustning kan rotera 

kan exempelvis leda till ett jämnt flöde av textilier till vård och omsorg, och skapa 

förutsättningar för att snabbt tillföra större antal produkter vid ett ökat behov i en specifik del 

av vården.  

Genom att utnyttja befintliga logistikkedjor för tvätt (sängkläder och andra textilier) skulle 

man kunna effektivt bygga upp ett rotationslager med grundläggande skyddsutrustning som 

på kort tid kan expanderas efter specifika behov. Exempelvis skulle en åtgång av 100 000 

engångs-baskrar eller hjälmar med dok per månad kunna täckas av ca 10 – 15 000 

motsvarande för flergångsanvändning (beroende på tvätt-frekvens som kan uppgå till mellan 

50 och 150 tvättar per produkt).  

Det finns redan idag inom Sverige ett antal företag och processer med hjälp av vilka man 

kan etablera nya metoder för att säkerställa tvätt och desinficering av skyddsutrustning från 

vården - primärt avses då skyddskläder, såsom rockar, förkläden och mössor.  

Tillika arbetar flera svenska och internationella aktörer både med att ytterligare förädla 

metoder för produktion av engångsprodukter i förnyelsebara material och avfallshantering av 

de i traditionella material.  
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             Figur 11. Cyklisk process från tillverkare till vården för flergångsanvändning av skyddsutrustning. Källa: 

Martinsson AB 

Ovan är två uppslag på tydliga tjänste- och produktinnovationer som inte bara bidrar till en 

ökad hållbarhet inom vård- och omsorg men kan också skapa nya arbetstillfällen och bidra 

till ökad försörjningstrygghet av inhemsk skyddsutrustning.  

 

3.11.  Inköpsprocess & innovation 

Vi har inom ramen för projektet sett över nya sätt att upphandla skyddsutrustning som en 

tjänst eller produkt. Den föreslagna inköpsmodeller kan återanvändas för framtida liknande 

krissituationer. 

Projektet har tittat på hur man skall arbeta med en ny upphandlingsmodell ”inköps-

innovation” där flera regioner och privata vårdföretag går ihop och enas om ett gemensamt 

sätt att upphandla skyddsutrustning för att eliminera risken för att olika 

beställare/upphandlare agerar på olika sätt vilket i förlängningen gör det svårare för svensk 

industri att leverera på den egna marknaden. viktiga delar i en sådan inköps innovation är att 

det finns en: 
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● gemensam kravspecifikation utifrån behov och krav på hur skyddsutrustning skall 

utformas och designas utifrån en COVID-19 situation. 

● enhetlighet när det gäller godkännande av skyddsutrustning för vård och omsorg så 

att leverantörer kan göra investeringar så att det går att sälja produkterna på lång 

sikt. 

 

Oavsett vilket extern hot som föreligger vid en kris; virus, bakterier, kemiska hot, 

industriolyckor eller liknande kommer behovet av skyddsutrustning att vara stort och med 

hög sannolikhet kommer vi stå inför ungefär samma utmaningar som vi stod inför under tidig 

vår 2020. 

 

Med detta i åtanke föreslår vi inom ramen för denna rapport en ny centralt koordinerad 

inköpsprocess genom en ”Nationell Samordnare” som skall aktiveras vid en krissituation. 

  

● För att säkerställa informationsflödet och beslutsprocesserna är det av största vikt att 

den nationella samordnaren har fullt mandat att fatta beslut – stora som små – efter 

att den aktiverats av regeringen. 

● Genom att sammankoppla alla delar i kedjan, från behovsanalys, till specifikationer 

och köpbeslut, liksom fördelning av materialet kan de akuta behoven tillgodoses och 

resurser fördelas över de regioner och kommuner där behoven är som störst. 

● Att alla beslut fattas centralt innebär också att exempelvis specifikationer och 

underlag kommer från en enda källa och man kan på så sätt minimera risken för att 

till exempel defekta eller icke-godkända produkter kommer ut i vården och potentiellt 

utgör en risk för både patient och personal.   

● Inköpsprocessen kommer också i stor grad att förbättras genom att det finns en enda 

kontaktpunkt för de leverantörer som har material eller möjlighet att ställa om sin 

produktion – i detta system kommer man också enkelt att kunna sköta all 

kommunikation och upphandling av skyddsutrustning vilket i förlängningen leder till 

en tryggare och mer kostnadseffektiv upphandling. 

  

Nedan i Figur 12 har vi beskrivit ett tentativt processflöde som kan aktiveras genom 

regeringsbeslut vid en större nationell kris likt den vi upplevt under året. 
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Figur 12. Inköpsprocess genom Nationell Samordnare. 

 

Kopplat till ovan föreslagna inköpsmodell finns nedan grafiska beskrivningar av den process 

kring lagerhållning och distribution som föreslås implementeras på statlig nivå: 

 

 

 

Figur 13. Inhemsk produktion av skyddsutrustning under ett normalår i s.k. rotationslager.  
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Under ett normalår tillverkas enligt förslaget en mindre andel skyddsutrustning hos ett antal 

strategiska inhemska leverantörer, vars produkter förs in i ett rotationslager och således 

kommer till kontinuerlig användning i vården. På så sätt säkerställer man tillgång till 

tillverkningsprocesser, material och kompetens vid behov av en snabb 

produktionstaktsökning.  

 

 

 

Figur 14. Aktivering av utökad inhemsk produktion vid kris eller annat avbrott i försörjningskedjan.  

 

Vid en krissituation och som en konsekvens av den Nationella Samordnarens beslut att 

skala upp inhemsk produktion bryts kedjan och det material som tillverkas går direkt ut till 

avropande parter. På detta sätt undviker man att brutna leveranskedjor eller brist på 

skyddsutrustning från utländska leverantörer skapar en situation där den svenska vården 

står utan detsamma.  

 

Följande företag och organisationer har varit delaktiga i processen med att ta fram ovan 

föreslagen modell för inköpsinnovation i krissituationer och övriga aspekter som behöver 

beaktas i arbetet:  

 

● Fitesa AB 

● Cellcomb AB 
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● Scandinavian Non-woven AB 

● FOV Fabrics AB 

● Rexcell Tissue & Airlaid AB 

● Acg Production AB 

● Cavaliere AB 

● Polygiene AB 

● IKEA of Sweden AB  

● Alfapac AB 

● Region skåne 

● Command Center vid Karolinska sjukhuset  

● Stockholms Sjukhem 

● Region Stockholm 

 

3.12.  Internationella initiativ för inhemsk produktion 

Det finns flertalet initiativ för inhemsk produktion av skyddsutrustning i Norge, Holland och 

Finland. Nedan ges exempel. 

3.12.1. Nederländerna syr upp återanvändningsbara rockar av tyg 

Genom att arbeta proaktivt med olika partners i den nederländska värdekedjan för 

skyddsutrustning har man kunnat utveckla en återanvändbar skyddsrock specifikt för 

sjukvårdspersonal som inte har direktkontakt med COVID-19-infekterade patienter. Den är 

bekväm och kan tvättas minst 50 gånger, vilket säkerställer försörjningen av skyddsplagg till 

viss del samt reducerade avfall från engångsartiklar betydligt.  

När pandemin exploderade och därmed kraven att snabbt förse alla personal med rätt typ av 

skyddsutrustning för vård och omsorg valde många arbetsgivare att förse dem med 

engångsskyddsutrustning. Utvecklingsbyrån Oost NL (East Netherlands Development 

Agency), fungerar som en bro mellan regeringen, företag och kunskap institut. TenCate 

Protective Fabrics tillsammans med Health Innovation Park, en accelerator för innovationer 

inom hälso- och sjukvårdsamverkan i Nederländerna, de uppmanade att använda expertis 
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för att lösa den nuvarande rock bristen i Nederländerna och ställde sig frågan: "Hur kan man 

arbeta tillsammans för att förnya och snabbt ge holländska sjukhus för en säkrare lösning?"  

De hade hörsammat samma behov från andra europeiska slutanvändare, så med den extra 

begäran från Oost NL och Health Innovation Park stärkte och påskyndade man processen. 

TenCate Protective Fabrics räckte ut en hand till fyra holländska stora företag inom 

sjukvårdens arbetskläder industri - De Berkel, Ballyclare, HAVEP och Van Moer. De 

samarbetade också med Modint, den holländska branschorganisationen för textil- och 

klädtillverkare, importörer, agenter och grossister. Den kollektiva expertisen har visat sig 

vara ovärderlig för detta initiativ. För att göra det till en tillgänglig lösning för så många 

människor som möjligt skapade man en rock i en standardstorlek.  

 

Figur 15. Skyddsrockar i tyg framtagna i det digitala verktyget #D CLO av Modint18 

Fördelar som omnämnts när det gäller flergångsutrustning19: 

● Bekväma - att kunna arbeta i hela dagen. 

● Låg ägandekostnad - återanvändbara rockar kan tvättas minst 50 gånger, vilket gör 

deras kostnad per användning är låg på lång sikt. 

● Säker leverans - tack vare leverantörernas kontinuitet från en inhemsk leveranskedja 

finns det tillgängligt lager. 

● Hållbar - skyddsrockar tillverkade av tyg är per definition mer hållbara än 

engångsartiklar och leder till mycket mindre avfall. 

● Utvecklad i enlighet med standarder och är lämplig för industriell tvätt. 

 
18 https://insights.tencatefabrics.com/en/solution-for-medical-gown-shortage 
19 https://insights.tencatefabrics.com/en/solution-for-medical-gown-shortage 
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3.12.2. Finland ger uppdrag till inhemska företag att producera 

skyddsutrustning 

Tre finska bolag har valts genom direktupphandling. De finska bolagen Filterpak, Lifa Air och 

Teho Filter har börjat produktionen av kirurgiska mun- och ansiktsskydd för att trygga 

tillgången på skyddsutrustning inom hälsovården under Corona-krisen. Arbets- och 

näringsministeriet startade i slutet av mars ett projekt som hade som mål att få i gång den 

inhemska produktionen av skyddsutrustning. De inhemska leverantörerna har nu valts 

genom direktupphandling. De har beaktat pris, kvalitet liksom leveranssäkerheten i 

upphandlingen, enl. Janne Känkänen på Försörjningsberedskapscentralen.  

 

Den tekniska kvalitetskontrollen har skötts av Teknologiska forskningscentralen VTT, och i 

vissa fall har myndigheterna kringgått den europeiska certifieringen som kräver testning på 

ett legitimerat laboratorium. Enligt näringsministeriet i Finland, så tillåter lagstiftningen att 

man inte behöver anlita ett ackrediterat laboratorium om den nationella situationen är 

brådskande. Snabba behov kräver direktupphandling. 

Arbetet med att få i gång den inhemska produktionen av skyddsutrustning startade snabbt. 

Man kom fram till att fem till sex företag har kapacitet att tillverka de volymer och den kvalitet 

som krävs, enligt näringsminister Mika Lintilä. Social- och hälsovårdsministeriets kalkyler 

menar att behovet av kirurgiska munskydd uppgår till cirka en miljon exemplar per dygn då 

man beaktar den existerande efterfrågan inom landets hälsovård och sjukhus. Om man kan 

utnyttja kapaciteten fullständigt så borde den inhemska produktionen räcka till för att täcka 

behoven av mun- och andningsskydd inom social- och hälsovården, enligt arbetsminister 

Tuula Haatainen. Finland har goda förutsättningar att bli så gott som självförsörjande också i 

tillgången på skyddsutrustning. Utöver detta startade även tillverkningen av inhemska 

andningsskydd, enligt en överenskommelse med företagen Screentec, SJT-Investment 

Group och Eagle Filters. Man kommer att bygga upp beredskapen så att man är redo inför 

nästa kris.  

Den här pandemin har lärt dem att de internationella upphandlingarna är väldigt sårbara i 

krissituationer. Finland har en buffert på två månader till exempel tillgången på 

andningsskydd. Försörjningsberedskapscentralen arbetar med att bygga upp förråden av 

skyddsutrustning. Fokus ligger på lagringen av så kallade meltblown-fibrer och andra 

material som behövs för tillverkningen av skyddsutrustning. Lagringen av råvaran prioriteras 
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eftersom till exempel ansiktsskydden riskerar att bli föråldrade och kasseras efter ett 

bästföredatum. Man började tillverka kallade skyddsvisir och skyddsutrustning i april. 

Försörjningsberedskapscentralen räknar med att det behövs upp till 150 000 uppsättningar 

av skyddsutrustning per dygn i Finland.20 

3.12.3. Norge har startat en inhemsk produktion  

Norge hade innan pandemin ett nationellt beredskapslager med livsnödvändiga läkemedel 

och skyddsutrustning. De insåg tidigt att lagren inte skulle räcka och lät därför en enskild 

region hantera inköpen av all skyddsutrustning till både landets sjukhus och kommuner. I 

slutet av maj hade Norge i sina nationella beredskapslager bland annat 28.6 miljoner 

munskydd, 1,1 miljoner andningsskydd, 2,2 miljoner skyddsrockar och 21,5 miljoner 

handskar enligt Helsedirektoratet. Utöver det har den norska staten skrivit på avtal med 11 

norska företag som ska producera och leverera inhemsk skyddsutrustning. Man anser att 

nedstängningen har gjort att de har haft tid att förbereda sig för en eventuell andra våg.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 https://www.hbl.fi/artikel/nu-startar-den-inhemska-produktionen-av-skyddsutrustning/ 
21 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/norge-rustat-for-en-andra-smittvag. 
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4. SLUTSATSER 

4.1. Generella Slutsatser  

● Bristande uppdrag, ledning och styrning för att säkra inhemsk produktion av 

skyddsutrustning i Sverige har varit ett övergripande problem i den kris som under 

2020 skapats av COVID-19 pandemin. 

● Bristande test och certifieringsprocess för snabbspåret. 

● Svårt för regioner och kommuner att beställa när regelverket varit otydligt. 

● Brist på beställningar pga. av otydliga regelverk för upphandling i en krissituation. 

● Stort antal företag investerade i omställning, många investeringar har gått förlorade. 

● Industrin levererar nu svensk skyddsutrustning alt. material till andra länder, pga att 

det inte finns några tydliga beställare i Sverige. 

4.2. Framtagning av ny godkänd produkt   

• Arbetet tog längre tid än förväntat genom många oklarheter när det gällde krav, 

standarder och nya krav på bl.a. komfort och lång användning, vilket gjorde att 

tidigare standardiseringskrav inte kunde användas. 

• Inga experter att kontakta för att få stöd i denna nya COVID-19 situation. 

• Lång väntetid för godkännande av specifikationer och utrustning. 

• Företag med samma kravspecifikation fick olika svar vid test hos samma 

laboratorium. 

• Många företag som försökte ställa om drabbades av ovan nämnda problem. 

• Stora kostnader för företag som investerat i att ta fram utrustning som inte har gått att 

sälja, trots att de följt standarder och snabbspårets krav. 

Trots en svårarbetad process och stort motstånd gick det att få fram produkter som baskrar 

eller hjälmar med dok. Resultatet finns nu som bidrag att möjliggöra för Region Skåne att 

beta av vårdskulden. 
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4.3. Inhemsk och utländsk produktion/leverans  

• Riskfyllt att förlita sig på produktion i Asien och i viss utsträckning även inom 

EU/Europa vid en situation där leverantörskedjor inte fungerar och då handelsavtal 

och liknande inte fungerar som i normalläget.  

• Essentiellt att tillse att det i framtiden finns möjlighet och infrastruktur för inhemsk 

produktion framtiden för att på så sätt i en akut situation trygga de initiala behoven. 

• Nya mandat och ansvarsområden behöver fördelas på statlig nivå avseende 

specifikationer, krav, tillverkning, distribution samt lagerhållning av material och 

produkter. 

4.4. Inhemsk industri är redo att vara en del i att säkra 

framtida kriser  

• Många företag har med kort varsel ställt upp och försökt bidra till att lösa krisen, vilket 

lett till att krisen i dess mest akuta fas kunde bemötas.  

• Responsen från det offentliga Sverige var i mångt och mycket en besvikelse för de 

företag som snabbt var redo att bistå med de omställningar som krävdes. I framtiden 

måste det skapas system som ger utrymme för denna typ av omställning.  

• Flertalet i projektet involverade företag ser möjlighet att även i framtiden vara del i att 

säkra tillgången inom landet. Detta kommer dock att kräva ett samarbete mellan 

industri, myndigheter, regioner och kommuner.  

4.5. Behov av framtida projekt   

● Vi har identifierat många viktiga frågor att vid en framtida kris fortsatt belysa och 

undersöka för att trygga försörjningen av skyddsutrustning.  

● Vi pekar också på möjligheten att ta fram skarpa förslag kring inhemsk produktion i 

ett normalläge, men framförallt i ett framtida läge av kris.  

● Vi ser en stor möjlighet i att inom vården öka tillgången till skyddsmaterial genom att 

ställa om till större användning av flergångsmaterial, och på så sätt samtidigt 

utveckla hållbarhetsarbetet inom området.  
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● Ett framtida projekt skulle kunna belysa de möjligheter som finns att genom modern 

återvinning på ett mer hållbart sätt hantera avfall som skapas av skyddsutrustning, 

genom inklusive metoder för hantering av kontaminerat avfall.  

● Vi bedömer det som viktigt att inför framtida kriser i Sverige utnyttja den kunskap 

som skapats i inledning av pandemin.  

4.6. Vikten av befintlig produktion  

Ett antal inhemska företag har under pandemin lyckats ställa om till produktion av 

skyddsutrustning. I samband med denna omställning har företag som framgångsrikt ställt om 

haft vissa grundläggande faktorer gemensamt - vi har identifierat dessa som följande:  

● Vilja att bidra till samhället 

● Teknisk kompetens 

● Vårdkompetens 

● Nätverk inom vård och omsorg 

4.7. Inköp och upphandling  

Det har visat sig att de inköps- och upphandlingsprocesser som vanligtvis ligger till grund för 

försörjningen av skyddsutrustning till vård & omsorg inte lever upp till de krav som ställs i en 

krissituation likt den som Corona-pandemin orsakade. 

Under arbetet med projektet har vi identifierat ett antal brister i den befintliga processen;  

• Det saknades rutiner för att vid drastiskt ökat volymbehov säkerställa leverans.  

• Risken för att den internationella leverantörskedjan inte skulle fungera hade 

underskattats.  

• De processer genom vilka man vanligtvis upphandlar skyddsutrustning är för 

komplexa för att säkerställa snabbt ökande efterfrågan kombinerat med bristande 

tillgång.   

• Det saknas en ansvarig myndighet eller departement att leda arbetet.  

• Det har varit för komplext och tidskrävande för inhemska tillverkare att genom 

anvisade myndigheter inhämta såväl kunskap som att få produkter godkända  
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• Det har saknats underlag, specifikationer och kravställning på de produkter som 

efterfrågats.  

Följaktligen har vi inom ramen för projektet föreslagit att man på statlig nivå inrättar en 

Nationell Samordnare som vid nästa kris ansvarar för hela processen med att säkerställa en 

fungerande försörjning av skyddsutrustning (se sid. 20–25) liksom för att säkerställa att de 

specifikationer som krävs finns tillgängliga och att testning och godkännande kan 

genomföras effektivt.  

Slutligen föreslår projektet att det inrättas nya processer för att säkerställa att viss inhemskt 

know-how och produktion kan ske kontinuerligt, för att på så sätt försäkra oss om att det vid 

en framtida kris finns möjlighet inom landet att skala upp den typen av produktion. I tillägg till 

detta föreslås att man skall dra nytta av denna produktion för att samtidigt skapa en mer 

hållbar användning av tvättbar skyddsutrustning inom vård och omsorg, utrustning som 

också på roterande basis kan fungera som ett beredskapslager för den här typen av 

material.  

Den ökande efterfrågan på viktiga produkter för att hantera pandemin har gett upphov till 

bedrägliga leverantörer, förfalskade produkter och enheter som är villiga att utnyttja den 

nuvarande situationen och mot bakgrund av leverensbristen för kritiska produkter tar ut 

orimligt höga priser. Panikköp via icke etablerade kanaler uppmuntrar oavsiktligt sådana 

metoder. 

4.8. Kommentar beträffande projektets mål och delmål  

Överlag har projektet levererat på de mål som sattes upp i inledningsskedet och finner att 

det funnits stort behov av att belysa de frågor som lyfts liksom det stöd som har kunnat ges i 

exempelvis framställningen av underlag, specifikationer och mönster för ny godkänd 

skyddsutrustning samt förslag till modeller för framtida beredskap och inköp.  

Inom ramen för projektet har vi dock inte haft möjlighet att mätbart minska antalet 

permitteringar eller varsel inom industrin. Likväl vet vi från våra undersökningar att flera 

bolag lyckats såväl behålla full personalstyrka och i två fall även nyrekryterat för att möta 

den ökade efterfrågan på skyddsutrustning. Detta är mycket glädjande och vi hoppas få 

möjlighet att följa upp dessa siffror i framtida projekt.  
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5.  SPRIDNING AV RESULTAT 

Projektet har också till syfte att möjliggöra spridning av uppnådda resultat. Prototyper, 

modeller och specifikationer av olika slag, skall kunna återanvändas av industriföretag som 

vill ställa om för att producera skyddsutrustning. Projektet har identifierat företag som är 

intresserade av att ta del av prototyper och specifikationer för skarp produktion av 

skyddsutrustning.  

Syftet är att få fram fler producerande företag som kan ställa om och säkra skyddsutrustning 

i första hand för akut behov inom svensk sjukvård men även skapa underlag för 

beredskapslagring men även för internationalisering och export. 

I det geografiska närområdet finns behov av denna typ av produkter på såväl den nordiska 

som den europeiska marknaden. Möjligheter finns också därmed att skapa nya 

affärsmöjligheter för den svenska industrin att även leverera och sprida resultatet på en 

internationell marknad. 

Projektet har arbetat med spridning av uppnått resultat genom direktkontakt med Region 

Stockholm, Region Skåne, Region Halland, VGR, Stockholms Sjukhem och med Capio AB.  

En diskussion har förts med Swedish MedTech där vi tillsammans delat en del erfarenheter 

när det gäller omställning och inköpsprocessen. Näringsdepartementet har själva tagit 

kontakt med projektet för att stödja i spridning av resultatet. Vinnova har hjälpt till att sprida 

resultatet och stöttat i kontakter med industrin. Region Stockholm har aktivt deltagit att 

sprida kunskap till flera regioner om projektet syfte och resultat. 

Kontakter har tagits med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, MSB, FVM och SKR för att 

identifiera eventuella mottagare av projektresultatet. Samtliga av dessa myndigheter och 

organisationer har svarat att de inte har uppdraget att driva inhemsk produktion av 

skyddsutrustning. Responsen har ofta blivit att ansvaret torde ligga på Socialstyrelsen. Vår 

bedömning är att frågan om inhemsk produktion och beredskap kan ha fallit mellan stolarna, 

att det därigenom föreligger en risk att det även fortsatt gör det. 

Projektet har tidigare uppmärksammats i en DN-artikel i juni 2020. 

https://www.dn.se/ekonomi/sa-ska-sverige-undvika-brist-pa-skyddsutrustning  

https://www.dn.se/ekonomi/sa-ska-sverige-undvika-brist-pa-skyddsutrustning/
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6. PROJEKTAKTÖRER 

6.1. Projektledning 

Projektledningen har lett och koordinerat projektet utifrån olika kompetenser. 

● Projektledare och initiativtagare: Monica Winge, WBC AB, Principal på Stockholms 

sjukhem. 

● Textil, standarder och test: Lotta Höijer, Texia AB/Textilhögskolan Borås. 

● Design och produktion: Sofia Frick, VD Cavaliere AB. 

● Inköp och affärsmodeller: Ludvig Mörnesten, Konsultera AB 

6.2. Projektägare 

Stockholm Sjukhem (SSH), Projektägare och Styrgruppens ordförande Karin Thalén, VD. I 

styrgruppen deltog inköpschef från Region Stockholm och VD för Stockholms Sjukhem. 

6.3. Behovsägare 

Stockholms Sjukhem, Monica Winge Principal, Karin Thalén VD, Christina Jansson, 

vårdutvecklare. SSH deltar med att beskriva behovsbilden av skyddsutrustning inom 

äldreomsorgen och hemsjukvården. Deltar i att testa användningen av prototyperna i 

verksamheten och utvärdering av dessa. 

Region Stockholm, Irene Svenonius ordf. Region Stockholm, Roger Eklund, inköpschef, Bitr. 

inköpschef, Ann-Eva Allgren Askensten, Erland Löfberg, Johanna Albert, Command Center 

NKS. Region Stockholm deltog med att beskriva behov och krav inom sjukvårdens enheter 

så som IVA samt medicinsk vårdavdelning. Region Stockholm erbjöd en plattform för pilot 

och test. Piloten genomförs på Command Center på Nya Karolinska, där expertis finns 

tillgänglig för att definiera behov och ställa krav på design, liksom tillämpning av gällande 

standarder för CE märkning och svensk kvalitetsmärkning. Deltar i att testa användningen av 

prototyperna i verksamheten och utvärdering av dessa. 
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6.4. Referensgrupp (behovsägare) 

Referensgruppen har påtalat intresse att upphandla skyddsutrustning och deltar som möjliga 

intressenter för framtida upphandlingar. Referensgruppen har även möjlighet att delta i test 

och utveckling. 

Capio Sverige AB; Maria Höglund. 

● Deltar med att beskriva behov och krav inom sjukvården. 

● Aktiviteter; verifiera behovsbilden av skyddsrockar samt testa användningen. 

Region Skåne; Britt. Karlsson-Green, Rudin Lars-Åke 

● Deltar med att beskriva behov och krav inom sjukvården. 

● Aktiviteter; verifiera behovsbilden av skyddsrockar samt testa användningen. 

6.5. Fackliga organisationer 

● Vårdförbundet; Sineva Ribeiro, Ordförande, deltar som företrädare för 

sjuksköterskornas behov. 

● Läkarförbundet; Karin Båtelson, Vice Ordförande, deltar som företrädare för läkarnas 

behov. 

6.6. Industripart 

Deltagande företagspart Cavaliere AB har en svensk konfektionsproduktion. Ett svenskt 

familjeägt bolag sedan 1973. Mångårig kunskap inom konfektionstillverkning och 

mönsterkonstruktion samt en hög teknisk kompetens vad gäller sömnadstekniska frågor. 

Besitter en bred maskinpark i sin produktion.  

Kompetens har funnits inom såväl inom design som produktion som varit till stor nytta i 

projektet. Deltagit som producent av skyddsutrustning samt som formgivare och designers 

av prototyper. Företaget har haft möjlighet att ställa sin produktion och leverera 

skyddsutrustning på kort tid.  

Cavaliere AB, Sofia Frick, VD, Felicia Tillqvist, produktansvarig och Katka Komstatova, 

mönster och design, har deltagit i: 
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● Testlabb på NKS Command Labb för utveckling och test av prototyper med 

vårdpersonal och expertis när det gäller design, utformning, kvalitet, standarder och 

CE-märkning. 

● Att producera prototyper för baskrar och hjälmar med dok samt skyddsrockar både i 

non-woven och tyg 

● Arbetet gällande standarder, CE-märkning, material och design 

● Ansökan till LM i snabbspåret för basker och hjälm med dok.  

● Att producera 50 000 hjälmar med dok till Region Skåne 
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7.  BILAGOR 

7.1. Bilaga A: Produktspecifikation av skyddsutrustning 
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7.2. Bilaga B: Eftermarknadsövervakning (PMS - Post 
Market Surveillance) 

Projektet har tagit fram ett förslag tiil efter marknadsövervakning. Detta är ett krav vid 
ansökan för certifiering. Eftermarknadsövervakning (PMS- Post Market surveillance) 
definieras som en systematisk process för att erhålla nödvändiga, korrigerande och 
förebyggande åtgärder för medicinsk utrustning som introducerats på en marknad och som 
kräver övervakning. Ref: ISO 13485: 2016, rättelse: SS-EN ISO 13485:2016/AC:2017 och 
ISO 14971: 2019. Producenter av medicinsk skyddsutrustning i samarbete med andra 
ekonomiska aktörer skall inrätta och hålla och uppdatera ett systematiskt förfarande för att 
proaktivt samla in och granska erfarenheterna från sina produkter som släppts på en 
marknad.  
 

Som producent kommer vi att kontakta kunder 4 gånger per år för denna uppföljning. Vi 

uppmanar även kunden att kontakta oss så snart man upptäcker något fel på produkten. 

Information hur detta skall gå till finns i produktbeskrivning/bruksanvisning. 

 

En övervakning efter marknaden syftar till att: 

● övervaka produkternas prestanda  

● systematiskt identifiera förbättringar i praktisk användning 

● identifiera produktfel och säkerhetsproblem  

● identifiera och genomföra nödvändiga åtgärder 

● uppdatera produkten utifrån nya standarder och gällande regelverk 

● uppdaterar nytto- och riskbedömning (SWOT) 

 

Process över en systematisk eftermarknadsövervakning  

Genom en ständigt systematisk marknadsövervakare kan vi som producent av 

skyddsutrustning garantera att introducera produkter ger den utlovade fördelen för 

patienterna och minimera eventuella risker och identifiera nya krav och möjligheter. 

Processen genomförs som övervakning av produkten efter att den börjat användas på 

marknaden. Det är en kontinuerlig process: insamling av data, testa och utvärdera (SWOT), 

beslut och genomförande av nödvändiga åtgärder för att skapa en ständig förbättring av 

produkten i samverkan med kunden (se figur x) för processbeskrivning. 
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Eftermarknadsprocess som genomförs som övervakning av produkten efter att den börjat användas på 
marknaden.  

7.3. Bilaga C: Intervjusammanställning producenter & 
upphandlande organisationer 

 
Vi har inom ramen för projektet haft förmånen att få arbeta direkt med många av de parter 

som varit delaktiga inom såväl inköp som projektering och produktion av skyddsutrustning 

och har haft dialoger med över 25 olika aktörer [LM2] enligt ovan. Vi har därför valt ut ett 10-tal 

av dessa aktörer att djupintervjua som ett led i att kunna måla en tydlig bild av hur 

situationen sett ut ur dessa olika perspektiv och dessutom skapa förslag på framtida 

processer för att förbättra möjligheterna. 

  

De aktörer som ställt upp med sin kunskap och tid genom dessa intervjuer är; 

  

-    FITESA AB 

-    CELLCOMB AB 

-    SCANDINAVIAN NON-WOVEN 

-    FOV FABRICS AB 

-    REXCELL TISSUE & OVERLAID AB 

-    ACG PRODUCTION AB 

-    CAVALIERE AB 

- POLYGIENE AB 

  

-    REGION SKÅNE 

-    COMMAND CENTER VID KAROLINSKA SJUKHUSET  

-    STOCKHOLMS SJUKHEM 



Omställning av svensk industri för inhemsk produktion av personlig medicinsk skyddsutrustning COVID-19 

 

 

2020-09-30                                                  71 

 

-  REGION STOCKHOLM 

-     SWEDISH MEDTECH 

 

Följande är en diskuterande sammanställning av de perspektiv som kommit fram inom 

ramen för dessa intervjuer. 

 

Bakgrund  

  

1.  Producerande företag 

De företag som deltagit i intervju-momentet kommer från producerande branscher och är 

primärt aktiva inom tillverkning och förädling av textil eller andra material för tillverkning av 

bland annat engångsprodukter, servetter, dukar eller liknande produkter. 

Samtliga bolag som deltagit i intervjuerna har också varit aktiva inom ramen för projektet 

genom att bidra med kunskap, produktutveckling eller andra viktiga beståndsdelar. 

  

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Vi har intervjuat ett antal stora inköpare av skyddsutrustning som haft till uppdrag att 

säkerställa tillgången av dessa till antingen den egna organisationen eller till hela regioner, i 

vissa fall inkluderat kommuner.  

De organisationer som deltagit i intervjuerna har också varit del i projektet som helhet och 

bidragit bland annat med specifikationer, kravställning, logistikkunskap och andra mycket 

värdefulla insikter.  

  

Omställning 

  

1.  Producerande företag 

Samtliga aktörer som deltagit i intervjuerna från produktionssidan har som en konsekvens av 

Corona-pandemin valt att i liten eller stor skala ställa om sin produktion från befintliga 

produkter till, för dem, nya produktionsmetoder eller slutprodukter. 

Besluten som lett fram till detta har ofta grundats i att man sett en kraftigt minskad 

efterfrågan på de produkter man vanligtvis producerar. Som en konsekvens av detta har 

man i många fall tvingats permittera eller till och med varsla ordinarie personal. Beslutet att 

ställa om sin produktion har således ofta fattats utan en slutkund för nya produkter eller i 

vilket fall utan fasta ordrar. 

  

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Den generella bilden bland inköpande organisationer är den av ett skeende och effekter som 

inte kunnat förutses och som det överlag inte funnits en beredskap för. Den förhärskande 

bilden är att man i de scenarier som varit del i organisationernas krisberedskap inte varit 

tillräckligt långtgående för att täcka in den verklighet man stod inför i början på våren 2020. 

Samtidigt vittnar många av respondenterna om att i slutänden har man i det stora hela 

lyckats över förväntan med sina uppdrag att tillse att samtliga delar av vården haft tillgång till 

det skyddsutrustning man behövt från dag ett.  
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Det har framkommit många aspekter av arbetet från vilka man kan dra slutsatser inom det 

arbete som måste ske för att säkerställa leverans av den här typen av produkter i en 

liknande situation i framtiden. Vår ambition är att presentera dessa på ett så strukturerat sätt 

som möjligt inom ramen för denna rapport.  

  

Nya produkter 

 

1.  Producerande företag 

För alla utom en av de intervjuade företagen har marknaden för råmaterial eller färdiga 

skyddsprodukter varit en på vilket man sedan tidigare inte verkat överhuvudtaget. 

Konsekvensen av detta är att man på en mycket kort tid behövt tillgodogöra sig väldigt 

mycket ny kunskap och kompetens och i de flesta fall också investera i ny utrustning eller 

förändringar av befintlig utrustning för tillverkning. De flesta producerande företag som 

representerar den förädlande delen (tillverkning av färdiga skyddsprodukter av material som 

köpts in av annan leverantör) har valt att fokusera på två produkter, skyddsrockar och 

andningsskydd till vården. Primärt har dessa beslut fattats då dessa produkter är relativt 

enkla att ställa om till för företag som sedan innan tillverkar konfektion samt att den bild man 

fått från inköpssidan är att dessa är de mest kritiska produkter att säkre tillgången på. 

  

Bland de företag som tillverkar råmaterial eller förädlar textilier har omställningen framförallt 

bestått i att förändra processer i tillverkningen för att på så sätt fokusera på att tillverka ett 

material som lever upp till de krav på permeabilitet som ställs på plagg som skall användas 

för smittskydd, liksom de krav som ställs på själva användandet så som komfort, hållfasthet 

och livslängd. 

 

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

 Från inköparnas håll har man uppfattat - precis som producenterna - att en av de stora 

bristerna som förelåg vid pandemins början var bristen på underlag, kravställning och 

specifikationer av de produkter vilka man sökte. Detta har i förlängningen lett till att man haft 

vissa svårigheter i kommunikationen med leverantörer, liksom med andra myndigheter - 

exempelvis arbetsmiljöverket och RISE.  

 

I många fall har man i brist på alternativ tvingats köpa in produkter som inte kunnat granskas 

inför beställning och således inte heller kunnat godkännas innan de ankommit till sverige 

eller till distributionscentraler runt om i landet. Naturligtvis är konsekvensen av detta att man 

i flera fall tvingats kassera produkter som inte levt upp till standarder och kravställning, även 

om denna kravställning inte funnits på plats vid beställning.  

 

Samtidigt framkommer en bild av ett mycket gott samarbete med producenter, såväl 

nationellt som på andra marknader där man haft ett mycket gott samarbetsklimat för att 

kunna ta fram precis de produkter som man eftersökt, och där både beställare och 

leverantör varit mycket måna om att leverera en fullgod slutprodukt.  
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Det som beskrivs som en stor utmaning har varit tidsbristen, vilket gjort att man i de flesta 

fall inte kunnat testa produkterna skarpt. Exempelvis kan detta skapa problem med komfort 

och hygien för slutanvändaren, som man inte kunnat ta med i processen.  

  

Utfall 

 

1.  Producerande företag 

Generellt sett kan de bolag som deltagit i intervjuerna delas in i två kategorier vad gäller 

utfallet av den omställning i produktion som de genomgått. Den första kategorin de som sett 

en enorm framgång av att i ett tidigt skede ställa om produktionen, vilka trots en nästan helt 

tom orderbok av de produkter som normalt tillverkas ökat sin omsättning med upp till 75% 

under Q1-Q2 2020 (mot samma period 2019). Dessa företag har i de flesta fall också planer 

på att upprätthålla produktion av dessa produkter i framtiden – varför de är av stort värde för 

att trygga landets behov av inhemsk produktion av skyddsutrustning framåt.  

  

Den andra kategorin innefattar för det mesta de företag som primärt tillverkat slutprodukten, 

och vilka allt som oftast varit avtalspart mot inköpare. I de flesta fall har man sett att man fått 

avsättning för de tillverkade produkterna, antingen i Sverige eller i andra europeiska länder 

men där man dock inte ser lika ljust på framtiden då man upplever att viljan att köpa 

inhemskt producerade produkter i konkurrens med exempelvis produkter från Kina minskar 

snabbt. Effekten av detta blir naturligtvis att det kommer att vara svårt att säkra inhemsk 

produktion av den här typen av material utan att det finns en kontinuerlig efterfrågan inom 

landet – även utanför krissituationer. 

  

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Som tidigare påpekats har beställarna/inköparna generellt sett varit nöjda med det resultat 

som man lyckats åstadkomma, nämligen att man säkrat tillgång till skyddsutrustning inom 

sina egna ansvarsområden. Vidare är man, i mångt och mycket, av uppfattningen att 

processen som man tvingats jobba i är mycket ovanlig för i vart fall det offentliga Sverige. De 

befintliga inköps- och upphandlingsprocesserna har i princip helt satts ur spel och man har 

begagnat sig av mer eller mindre affärsmässiga avtal och uppgörelser, snarare än att man 

arbetat inom befintliga system. Ett av de primära skälen till detta är helt enkelt den att 

befintliga leverantörer inte haft kapacitet att leverera de mängder som man eftersökt och 

man då tvingats leta utanför de uppbyggda systemen.  

 

Inköpsprocessen 

  

1.  Producerande företag 

Den slutsats man kan dra från denna intervjuserie är att de befintliga modeller för inköp och 

upphandling runt om i det offentliga Sverige har satts ur spel som en konsekvens av den 

akuta situation som uppstod under Corona-pandemins första månader. Många av de 

producerande bolagen hänvisades i inledningsfasen till befintliga leverantörsportaler och 

online-verktyg vilka används för offentliga upphandlingar eller till tillfälliga mailadresser till 

vilka man kunde skicka information om vilka produkter man hade att leverera. Dock har inga 
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av företagen som fått avsättning för sina produkter inom Sverige i slutänden kommit fram till 

ett avtal via dessa kanaler – tvärtom har flera vittnat om att dess var ”återvändsgränder” från 

vilka man inte fått någon återkoppling. 

I slutänden har avtal om inköp av stora mängder skyddsutrustning gjorts via telefon, mail och 

genom direktkontakt med personer som haft mandat att fatta beslut om inköp. Detta har 

inneburit att i flera fall finns inga kontrakt som ligger till grund för affären, utan endast 

exempelvis ett mail som bekräftar ordern. 

Man vittnar också i många fall om att underlag och specifikationer som skall ligga till grund 

för slutprodukten helt saknats eller varit bristfälliga, vilket skapat stora utmaningar för de 

producerande företaget och så klart i vissa fall även för slutanvändarna av produkten. 

  

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Eftersom vi inom ramen för projektet arbetat med såväl offentliga aktörer som med privata 

vårdgivare kan vi inte definiera en “normal inköpsprocess” som antingen offentliga 

upphandlingar eller mer tradionella affärsförhandlingar. Det vi kan se är oaktat detta, att 

oavsett vilket system man verkat inom, före pandemins intåg, varit tvungen att helt och hållet 

anpassa sig till den verklighet som rått under våren 2020.  

 

Detta har medfört att offentliga aktörer i princip tvingats lägga den annars så upphöjda 

offentliga upphandlingen åt sidan, för att överhuvudtaget ha en möjlighet att säkra order och 

leveranser från såväl svenska som internationella spelare. Flera av de respondenter som 

deltagit i intervjuerna från offentligt håll har vittnat om att detta skapat både frustration och 

förvirring inom de egna organisationerna, där den annars förhärskande konsensuskulturen 

som kräver beslut och avstämning i många led också tvingats ta ett steg åt sidan, medan 

man istället försökt uppmuntra en kultur där individuella medarbetare tar snabba beslut. En 

inte helt smärtfri process om man får tro några av våra intervjuobjekt.  

 

Som tidigare noterats är dock den rådande uppfattningen att man, omständigheterna till trots 

lyckats väl med uppdraget att säkra tillgången på skyddsutrustning, genom ett gott 

samarbete och lika mycket god vilja i flera led. Vi har dock gjorts uppmärksamma vid flera 

tillfällen på att det ännu inte finns några siffror på de totala kostnaderna för inköpen som 

gjorts under perioden.  

 

De privata aktörerna har naturligtvis haft en helt annan utgångspunkt och en i mångt och 

mycket enklare situation vad det gäller inköp, då man även till vardags helt och hållet bygger 

sina inköp på en mycket mer tillåtande modell. Även dessa har naturligtvis ramavtal med 

stora leverantörer i normalläget, men dess medarbetare är betydligt mer vana med att jobba 

i rena ‘förhandlingsaffärer’, och är tillika ofta i större grad bemyndigande att fatta 

inköpsbeslut på egen hand. Bristen på leverantörer och varor har såklart påverkat även 

privata aktörer i lika stor utsträckning men man vittnar inte om samma interna hinder i 

processerna med inköp.  
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Hinder & utmaningar 

  

1.  Producerande företag 

Enligt de företag som varit delaktiga i inköps-processer under Corona-pandemin har det 

funnits ett flertal hinder som varit till men för en effektiv och snabb hantering av de produkter 

de haft möjlighet att leverera. 

  

En av de problem som upplevts som mest utmanande att navigera har varit för dem att 

identifiera rätt väg in till de olika aktörerna, oavsett om dessa varit socialstyrelsen, regioner 

eller andra. Man vittnar om svårigheter att komma i kontakt med rätt personer samt att få 

återkoppling från de olika instanserna. Likväl framkommer det att processerna varit relativt 

enkla när väl kontakt etablerats. 

  

De särskilda mail-adresser som sattes upp för att ta emot information från företag som hade 

möjlighet att leverera skyddsutrustning verkar dock i samtliga de fall vi haft möjlighet att titta 

ha varit mycket verkningslösa. 

  

Ett annat stort bekymmer har varit information och underlag kring de produkter som man 

önskat upphandla. I många fall har specifikationer och krav varit obefintliga, speciellt i början 

av pandemin. På så sätt har företagen lagt mycket tid på att själva undersöka den typen av 

underlag från andra källor och det har i sin tur lett till förseningar både i inköpsledet och 

produktionsdito. 

  

Slutligen identifieras ”snabbspåret” som en mycket komplex och tidskrävande process för de 

som gett sig in i den. Även här har man beskrivit brist på underlag och specifikationer, samt 

besked som skilt sig åt från olika aktörer som ett stort hinder – liksom att de flesta beslut 

tagit över två månader att få. 

 

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Från de inköpande organisationerna har de stora hinder - utöver ovan nämnda interna 

utmaningarna - man stött på legat i myndighetsprocesser. Samtliga respondenter har målat 

en bild av ett mycket komplext regelverk som i vissa fall varit helt rådande och i andra 

knappt spelat roll. Vissa beskriver exempelvis samarbetar med Arbetsmiljöverket och RISE 

som uppseendeväckande dåligt vad gäller återkoppling, dialog och beslut. De snabbspår 

som inrättats för tillfälligt godkännande av icke CE-märkta produkter omnämns som allt 

annat än snabbt.  

 

Även de upphandlande organisationerna påpekar med emfas att ett av de stora problemen 

man tvingats hantera har varit bristen på underlag och specifikationer av de produkter man 

sökt köpa in. en av de faktorer som lyft är den att de organisationer som normalt sett 

ansvarar för att försörja vården med dessa produkter helt enkelt befinner sig alltför långt från 

verksamheten för att internt ha den kunskap som behövs för att fatta beslut kring just 

specifikationer och krav.  
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Naturligtvis har det stora hindret ur ett bredare perspektiv varit tillgång på varor. För första 

gången, kanske i mänsklighetens historia, har en global konkurrens om samma varor och 

produkter spelar in på en nästintill globaliserad marknad, med allt vad detta innebär. Minsta 

land och största stormakt har velat komma över en viss typ av produkter samtidigt. Detta har 

fört med sig hinder som få kunnat föreställa sig.  

 

Ett av de problem som lyft är hur den globala öppna handeln många gånger satts ur spel, 

där nationer, även sådana inom EU plötsligt valt att stoppa transporter på väg till sverige 

med hänvisning till det egna landets behov. Det ter sig som att denna möjlighet framstått 

som fullkomligt överraskande och har skapat en enorm frustration. Detsamma gäller för 

privata aktörer som i flera fall fått se sina lastade flygplan omdirigeras till andra köpare som 

bjudit högre för de varor man upplever att man köpt.  

  

Sammanfattning 

  

1.  Producerande företag 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen av dessa intervjuer att det har funnits en stor 

vilja, driven av behov, hos svenska producerande företag för att ställa om sin produktion 

med ambitionen att kunna leverera skyddsutrustning till den svenska vården. Detta samtidigt 

som man såg möjligheter att kunna hitta sätt att fortsätta bedriva verksamhet i en tid där 

många står inför stora problem med orderingångar och efterfrågan. 

  

Även om viljan att köpa dessa skyddsutrustningar från svenskt håll och behovet bland 

landets vårdinrättningar var enormt skapades inte de möjligheter som behövdes för att detta 

skulle kunna genomföras på ett effektivt, prisvärt och säkert sätt. 

  

I grunden ter det sig som om sammankopplingen mellan producerande bolag och de som 

haft till uppdrag att godkänna och upphandla produkterna fallerat. Detta har resulterat i att 

många inhemska företag som haft möjlighet att stötta vården under denna vår inte haft eller 

fått möjlighet att göra det. 

  

Komplicerade processer och bristande information om var man kan rikta sig med sina 

erbjudanden, liksom en otydlighet i de specifikationerna av produkterna som krävs för 

produktion har varit delförklaringar till ovan.   

  

2.  Inköpande organisationer & myndigheter 

Sammantaget kan man konstatera att den bild som presenteras från de inköpande 

organisationerna är delad på flera sätt. Exempelvis är man i mångt och mycket, nöjd med 

den insats man gjort och de resultat man trots den extremt komplexa situationen, lyckats 

uppnå. Samtidigt finns det också en mycket tydlig frustration kring de uppenbara brister som 

funnits. Inte enkom i den svenska beredskapen för den är typen av situation, men också den 

förvirring och dysfunktion som uppstod i samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer - 

vilken många gånger orsakade såväl ekonomisk som annan skada.  
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Det är uppenbart för rapportförfattarna att det finns en minst lika stor vilja hos de 

upphandlande organisationerna som hos producenterna att inte bara dela med sig av sina 

erfarenheter från den här perioden, men också att vara med i ett fortsatt arbete för att 

säkerställa att vi inte hamnar i en liknande brist i framtiden.  

 

En av de alldeles uppenbara brister som påtalats inom ramen för de offentliga aktörerna 

som deltagit i dessa intervjuer är det faktum att inga processer av det slag man vanligtvis 

arbetar med inom ramen för offentlig upphandling har fungerat under Corona-krisen. 

Följaktligen poängterar man att det varit ett läge där man inte kunnat följa regler och lagar 

fullt ut, vilket satt medarbetare i en svår position att behöva välja mellan att klara av 

uppdraget och hålla sig inom gällande rätt.  

 

Slutligen kan man konstatera att även de upphandlande organisationerna är rörande 

överens om att Sverige behöver ha en klart bättre beredskap, ett visst roterande lager av 

skyddsutrustning, inhemsk produktion av desamma liksom en tydligare organisation på 

statlig nivå när det gäller inköp och distribution av skyddsutrustning i kris.  

 

Generella slutsatser 

 

Sverige stod inte redo för de effekter som den globala pandemin förde med sig - likväl 

lyckades man genom ett gediget arbete och stora ansträngningar från såväl industrin som 

det offentliga och privata vårdaktörer säkra upp tillgången på skyddsutrustning - om än med 

minimala marginaler under flera veckor.  

 

En kombination av svenska vårdinrättningars befintliga system med on-time delivery och 

mycket begränsad lagerhållning ute i verksamheten ledde till en oerhört snabb förbrukning 

av de artiklar som fanns hemma. I kombination med en nära nog hundraprocentig import 

från asien av samma artiklar skapades en situation där det blev mycket utmanande att 

tillgodose behoven, liksom att säkra leveranser från befintliga leverantörer.  

 

En stor faktor i det hela var den kollaps av globala handelssystem som också var en 

konsekvens av den stora efterfrågan och protektionismen som för stunden rådde. Dessa 

handelshinder är av yttersta vikt att ha med sig i analysen av hur den globala marknaden 

reagerade på en global kris, och utgör ett mycket starkt vägande skäl att säkra en inhemsk 

produktion av essentiella produkter i kris.   

 

Många svenska bolag som plötsligt såg sina marknader stänga eller decimeras av en 

stoppad efterfrågan på de produkter man vanligtvis levererar och såg en möjlighet att ställa 

om sin produktion för att istället tillverkar skyddsutrustning. Dessa bolag inledde på mycket 

kort tid denna process och sökte parallellt lära sig hur marknaden såg ut - man vände sig då 

primärt till offentliga verksamheter och myndigheter.  
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Offentliga verksamheter fick uppdraget att säkerställa tillgången på skyddsutrustning och 

insåg snabbt att det inte skulle vara möjligt att gå via de etablerade kanalerna eller de 

upphandlade leverantörerna och påbörjade då en mycket ovanlig process med att söka nya 

leverantörer runt om i landet och på den globala marknaden.  

 

Ett antal hinder har förelegat såväl i form av handelsbarriärer som på grund av gnisslande 

samarbeten mellan myndigheter och till viss del tack vare bristen på mandat och styrning 

inom olika organisationer, vilket diskuterats ovan.  

 

Slutsatsen torde vara att det är av yttersta vikt att för att tillse att en liknande situation inte 

uppstår igen krävs att staten implementerar ett nytt system och organisation för försörjning 

av skyddsutrustning i såväl normalläget som i kristid. Det är uppenbart att en viss mängd av 

dessa material måste kunna säkras genom kontinuerlig inhemsk produktion - för att på så 

sätt tillse att det finns såväl resurser, som material och kompetens att ställa om till mer 

storskalig produktion med kort varsel.  
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7.4. Bilaga D: Resultat, produkter och specifikationer som 
projektet följt under arbetet 
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7.5. Bilaga E: Kontaktuppgifter till projektdeltagare (företag) 
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