STÅLINDUSTRINS
VISION 2050
Varje dag bidrar stålindustrin i
Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen.
Stålindustrin vill bli en ännu starkare
aktör i omvandlingen till det hållbara
samhället och ta ett större ansvar för
människa och miljö. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars
2013 om en branschgemensam
vision för 2050.

Med visionen kommer tre åtaganden:
VI LEDER TEKNIKUTVECKLINGEN:
Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt
teknikens gränser.
VI FÖDER KREATIVA INDIVIDER:
Vår arbetsmiljö stimulerar människor
att utveckla nya samhällslösningar
i global samverkan. Vår kreativitet
utmanar ständigt tankens gränser.
VI SKAPAR MILJÖNYTTA:
Vår tillverkning använder resurser så
effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen.
Våra ambitioner utmanar ständigt det
möjligas gränser.

“Stålindustrin vill bli en ännu starkare
aktör i omvandlingen till det hållbara
samhället och ta ett större ansvar för
människa och miljö”

Genom att uppfylla de tre åtagandena kommer stålindustrin vara
med och forma en bättre framtid.
Med ständig utveckling och innovation samt förmågan att se möjligheter i samhällsutmaningar, kan stålindustrin behålla sin ledande
roll globalt, samtidigt som tillverkningsmetoderna ger ett så litet
miljömässigt fotavtryck som möjligt.
Att alla inom stålindustrin arbetar tillsammans för att uppnå visionen
kommer att vara avgörande. Ökad kunskap är det viktigaste för att
kunna förtydliga stålindustrins roll i samhället, stålindustrins ansvarstagande för miljön och belysa stålindustrin som en av byggstenarna i den svenska välfärden.

“Att alla inom stålindustrin
arbetar tillsammans för att
uppnå visionen kommer
att vara avgörande”

ARBETET BAKOM VISIONEN
Arbetet med visionen startade 2011 med omvärldsanalys, intervjuer
och workshops. Därefter genomfördes en mätning om hur stålindustrin uppfattas av allmänheten och ett första förslag till gemensam vision presenterades.
Visionen har sedan arbetats om ett antal gånger, tillsammans med
representanter från stålindustrin, innan den slutgiltiga versionen
fastställdes av Jernkontorets fullmäktige i mars 2013.

VILL DU VETA MER?
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till
oss på Jernkontoret.

Tel: 08-679 17 00
Mail: office@jernkontoret.se
www.jernkontoret.se

