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”Utan
miljonerna
från FFI
hade vi inte
lyckats!”
Anders Holmkvist,
R&D Manager,
Inxide AB

				
Som medlem i
FKG får ditt företag
professionell hjälp
med att ansöka om FFIstöd. Bli medlem du med!

Fredrik Sidahl är vd för FKG. Nås på fredrik.sidahl@fkg.se

Det blir Kina som räddar världen

T

RUMP HAR SATT en ny standard i kommunikation, språkbruk och handling – nu senast med ståltullar. Någon
måste rimligtvis ha sagt till honom att det kostar mer än
vad det smakar, som när George W Bush införde ståltullar 2002
för att sedan se 200 000 jobb försvinna på två år, och senare ta
bort tullarna. Någon måste också sagt till presidenten att det
inte går att skilja USA från Mexiko, två länder som hänger ihop
med allt från amerikanska produktionsenklaver i Mexiko till
ett flöde av komponenter och arbetskraft över gränsen.
Jag kan ge honom rätt med att omförhandla NAFTA, men
inte för att baka in tariffer mellan länderna, utan för att detta är
ett avtal skrivet före IT-eran – helt enkelt gammaldags.
Vad jag ser är en kamp för att ta tillbaka initiativet i världen.

KINA ÅNGAR PÅ, nu senast med miljardinvesteringar i en batterifabrik i Trollhättan. Det är ett land som har bestämt sig och som
gått från att vara ett lågkostnadsland till en svårslagen teknologimuskel.
Kineser investerar strategiskt i världen samtidigt som man skyddar sin
egen industri – det är inte helt lätt
att etablera något i Kina utan partnerskap med en kines.
Så här sett från sidan ser jag
skillnaden på en enpartistat som
dessutom kontrollerar sitt eget
kapital mot demokratier med olika
politiska falanger som byts ut med
jämna mellanrum.
Kina har ju på toppen fixat så att
ordföranden sitter på livstid. Snacka
om stabilitet!

”I våra demo
kratier kan
vi ju inte
lägga en
längre plan
än mandat
perioden”

LANDET LÄGGER LÅNGSIKTIGA planer och genomför dem. Nya
städer byggs för att skydda miljö och hälsa, och jag tror att det
blir Kina som kommer att rädda jorden från kollaps.
Vad har vi att sätta emot Kinas teknologiutveckling? I våra
demokratier kan vi ju inte lägga en längre plan än mandat
perioden, och när valet närmar sig verkar det primära vara att
fixa röster framför riktig politik för landets bästa.
Trumps senaste drag kan väl knappast handla om att rädda
landet, för då hade det varit bättre med långsiktig inrikespolitik
på samma sätt som Kina gjort i årtionden.
Långsiktigt kommer Kina att fortsätta med sin politik och
ambition med att ta över initiativet, och de kommer förmodligen att vinna racet, för vår kortsiktiga demokrati har inget att
sätta emot.
I kommande FKG Strategidag kommer vi att lyssna på analyser och tankar för framtiden och vi får dra våra egna slutsatser
på kort och lång sikt. Vi måste sätta vår egen industriagenda
själva – vid sidan om den kortsiktiga politiken.

INNOVATIV. RENODLAD.
ETT AFFÄRSMÅL.
På Sveriges ledande automationsmässa utforskar du de
senaste lösningarna i drift och upptäcker morgondagens
teknik. En komplett översikt av systemintegratörer,
komponent- och robotleverantörer. Här får du svar på hur
du kan automatisera din produktion effektivt för att stärka
din konkurrenskraft.
Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är
Elmia Automation en plattform för framtidens industri.
Och affären är i fokus.

Jönköping
15-18 maj 2018
Produktionsmässorna.se

											

Entré till alla
mässor med
en biljett!
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OPINION

Aktuella branschfrågor
ur FKG:s perspektiv

”Se på Tyskland, prioritera näringsfrågorna”
FKG rustar för valår och vill se kursändring i svensk politik
Fordonsindustrins betydelse
för svensk tillväxt och därmed
välfärden är grundtemat för
FKG:s lobbyarbete under valåret.
Inspiration har hämtats från Tyskland där Angela Merkel lyft fram
näringspolitikens betydelse för
tillväxt och samhällsutveckling,
välfärdsbygget.

Inspirerande.

I

det förra numret av Fordonskomponenten presenterades den
bruttolista över politiska frågor
som FKG arbetar med mot valdagen
9 september.
– Det är många punkter och
naturligtvis olika prioriteringar dem
emellan, men det gemensamma är
att de alla handlar om näringspolitik. Tyvärr hamnar näringspolitik
långt ner på listan över partiernas
valfrågor inför valet, även om de
knyter an till rubriker som jobb, sysselsättning, utbildning och innovation, säger Göran Björklund, senior
rådgivare och den som tillsammans
med vd Fredrik Sidahl svarar för
FKG:s opinionsarbete.
Få allt strålkastarljus
Göran Björklund menar att detta i
mångt och mycket är synonymt med
det politiska samtalet i Sverige. Frågor om lag och ordning, integration
och vård dominerar.
– Men vad partierna inte tänker
på är att näringspolitiken är det viktigaste för att skapa de skatteintäkter
som finansierar välfärdsbygget. Vi
har en privat industri- och tjänstesektor där en insatt krona förädlas
till tio kronor. Därför måste de näringspolitiska frågorna få allt strålkastarljus.
Näringsministern ska enligt FKG:s
mening vara den allra viktigaste ministern och omgärdas av en stark stab av
ytterligare ministrar, säger han.
FKG har låtit sig inspireras av
den tyska kanslern Angela Merkels
uttalanden kring näringspolitikens
betydelse för välfärden i Tyskland

4
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Får inte tackla av. Göran Björklund,
rådgivare som arbetar med FKG:s opinionsbildning, tycker att S-regeringens
inledande insatser för industrin var bra,
men att engagemanget därefter hämmats av högkonjunkturen.

och EU under CDU:s kongress och
under regeringsförhandlingarna.
Större proaktivitet
Göran Björklund berömmer den
nuvarande regeringens insatser
med inrättande av en industri
kanslerfunktion, ett innovationsråd,
en dedikerad handelsminister
samt satsningar på en strategi för
nyindustrialisering och export.
– Socialdemokraterna hörsammade de krav som bland andra FKG
och Svensk Industriförening Sinf
ställde inför förra valet kring en
industriminister alternativt industrikansler.
Men i nästa andetag kritiserar
Göran Björklund att näringspolitiken nu satts på tomgång eftersom
det råder högkonjunktur i Sverige.
– Enligt min mening krävs en
större svensk proaktivitet. Det gäller att smida medan järnet är varmt.
– Fordons- och transportmedels
tillverkning är globala sektorer där
skatte- och kompetensfrågor tillsammans med krav på infrastruktur och solida frihandelsavtal med
omvärlden är avgörande för före

I Tyskland har förbundskansler Angela
Merkel tydligt tagit
parti för närings
politikens betydelse
och det bör Sverige
ta efter. FKG låter det
tyska exemplet vara
vägledande för årets
lobbyarbete. 

Foto: Shutterstock

tagens väl och ve.
Göran Björklund uttrycker även
oro över den svaga svenska utvecklingen under 2017 vad gäller BNP
per capita, skolresultat, nyföretagande, matchningen mellan tillgång
och efterfrågan på arbetsmarknaden
samt en smygande brain-drain, vilken riskerar att sänka vår framtida
konkurrenskraft.
Meriter bakom tillsättning
Bland FKG:s mål finns nationella
strategier för viktiga och högförädlande high tech-sektorer inom transportmedel/försvar, IT/telekom och
läkemedel/life science. Kring dessa
ska akademi, myndigheter och
näringsliv samarbeta. Det är också

”Det krävs en
större svensk pro
aktivitet. Det gäller
att smida medan
järnet är varmt”
viktigt att ansvarig inte tillsätts
politiskt utan engageras utifrån
meriter inom respektive sektor.
Vidare vill FKG se att frågor som
rör skatt, handel, gymnasie- och
högskoleutbildning samt kompetenstillförsel läggs under samma
paraply.

Till detta ska ett ”superdepartement” knytas, vilket bör bemannas med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknadsminister
och en handelsminister. Samtidigt
ska de beredande riksdagsutskottens strukturer ses över för att
trygga framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv.
– Det viktiga är att vi sätter
näringslivsfrågorna i fokus och
att våra politiker gör sig införstådda med vad de betyder för
tillväxt, samhällsutveckling och
välfärden, säger Göran Björklund.
LEIF SIMONSSON

Union Jack istället för det europeiska emblemet. Britterna
rustar för en ny situation med många konsekvenser.  Foto: Shutterstock

Stora förändringar
i spåren av Brexit
– men britterna drabbas värst
Det är mindre än ett år
kvar till Brexit. Enligt den
bedömning som FKG har
gjort kommer britternas
utträde ur EU få omfattande konsekvenser för
både svensk och brittisk
fordons- och leverantörsindustri.
För svenskt vidkommande
handlar det om risk för kostnadsdrivande tullar, tidsödande tullklarering, sämre
rörlighet på arbetsmarknaden, samt risken för konkurrensbegränsningar kring
nationella regelverk, standarder och statsstöd för att stärka den brittiska automotivesektorns konkurrenskraft.
– Vi har ett brett spann av
små och stora leverantörer
med omfattande export/
import till och från Storbritannien. Deras handel kommer att påverkas om britterna
helt ställer sig utanför EU eller
inte lyckas med att förhandla
till sig någon form av EESavtal. Men enligt vår bedömning kommer den brittiska
exportindustrin att drabbas
värst, säger Fredrik Sidahl.
Han nämner till exempel de
sammansättningsfabriker
som finns i Storbritannien för
märken som Nissan, Toyota,

											

Honda med flera. Men även
underleverantörsindustrin,
främst inom transmissioner,
kan komma att få svårigheter vid en Brexit utan ett EESeller annat associeringsavtal
med EU.
– Problemet är bristen
på fakta, men vi kartlägger
frågor och förbereder informationsinsatser så långt det
är möjligt.
Fram till dags dato har FKG
deltagit i möte med handelsminister Ann Linde, besvarat en remiss från Kommerskollegium och genomfört en
fokusgrupp för automotive
sektorn tillsammans med
Brittiska Ambassaden.
– Men vi har också deltagit
i ett antal seminarier rörande
tekniska standarder och
regelverk samt tull och frihandel, säger Fredrik Sidahl
och påpekar att det finns en
politisk nyckfullhet kring
Storbritanniens agerande.
– Vi talar om nästan ständiga dagsnoteringar utifrån
diskussionen med EU och
inrikespolitiskt i det brittiska
parlamentet.
Den 23 mars enades EU
och Storbritannien om att
inleda förhandlingar om ett
handelsavtal.
MER BREXIT • VÄND!
Fordonskomponenten 2 / 2018
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BREXIT

Komplett El Servo-press

Brexit-oron: Standarder
och regler kan skrivas om

Foto: Sh

Brexit kan ha konsekvenser för tekniska regelverk och standards som
förenklar för industrin. Det konstaterar
utredaren Göran Lundmark i sin rapport åt Swedac och utrikeshandelsmyndigheten Kommerskollegium.

framtiden att betraktas som importörer
eller tillverkare, vilket innebär höjda krav
på dem. Vi ser en juridisk osäkerhet avseende CE-märkning vid ny brittisk lagstiftning. Framtida export till Storbritannien
kommer att påverkas av lagstiftningen,
säger Göran Lundmark.

Enligt Göran Lundmark
på Swedac vill både myndigheter och standardiseringsorgan att nuvarande
och framtida regelverk och
standarder ska vara i harmoni mellan EU27 och ett
fristående eller associerat
Göran Lundmark
Storbritannien.
är utredare på
Men det finns ett stort
Swedac.
orosmoln – rent politiska beslut i det brittiska parlamentet. Varken
svenska eller brittiska myndigheter, EU27 eller
standardiseringsorgan kan råda över dem, om
Storbritannien skulle välja att gå en egen väg.
Ett annat orosmoln är om britterna väljer att blicka västerut, mot USA, och vad
ett närmare samarbete mellan dessa både
marknader kan innebära.
Ett tredje är att britterna kommer att
plocka russinen ur EU-kakan.
– Oavsett form kommer Brexit att ha
konsekvenser för företag som handlar med
Storbritannien. Distributörer kommer i

Osäkerhet om regler
– Det finns en osäkerhet om vilka regler
som ska gälla i Storbritannien, även om
utträdestakten i dagsläget indikerar att EU:s
produktlagstiftning kommer att genomföras
som nationell lagstiftning, fortsätter han.
Enligt Göran Lundmark måste företagen engagera sig i sina organisationer som
arbetar med standards och regelverk inom
kvarvarande 27 EU-länder. Detta eftersom
EU-domstolens jurisdiktion upphör i Storbritannien. Enligt uppskattningar är cirka
20 procent av de europeiska standarderna
baserade på mandat från EU-kommissionen
i samband med produktlagstiftning och
fackliga överenskommelser.
Swedac:s brittiska motsvarighet, BSI,
kommer efter utträdet inte att vara ett nationellt standardiseringsorgan i den mening
som avses i den europeiska standardiseringsförordningen.
– Det är osäkert om Storbritannien kommer fortsätta att anta europeiska standarder.
Om de gör det, kommer standarderna att
ha samma rättsverkningar som principen
om presumtion av överensstämmelse som
anges i EU-lagstiftningen?

uttersto

ck

Göran Lundmark radar upp ett
antal delikata frågeställningar:

a
a
a

Hur är det med statusen på
tekniska tjänster som anmälts i
Storbritannien?
Sannolikt upphör deras status som
”tekniska tjänster”.
Vad gäller för testrapporter
utfärdade av ”tekniska tjänster”
som anmälts i Storbritannien?
Oklart, även om det är osannolikt att de
påverkas.
Vad händer med marknadstillsynen?
Osäkert med utbyte av information mellan Storbritannien och kvarvarande 27
EU-stater.

Allt handlar i mångt och mycket om hur
de brittiska parlamentarikerna kommer att
lagstifta i framtiden. Jämte vissa delar inom
läkemedelsstandard är fordon en sektor som
kan påverkas om britterna väljer sin egen
väg. Dessutom väldigt omfattande, enligt
Swedac:s bedömning.
– I dag är det endast EES-avtalet (som
Norge, Lichtenstein och Island har) som ger
tillträde till den inre marknaden. Klart är
att Storbritanniens framtida handelsförbindelser skulle gynnas om landet fortsätter att
tillämpa en kvalitetsinfrastruktur som motsvarar den som är etablerad inom EU.
Reglerna för typgodkännande av motorfordon är harmoniserade inom EU. Men i
enlighet med den gamla metoden och godkännanden av EU-typ så kan godkännanden utfärdas av nationella myndigheter och
överensstämmelse med bedömning av tekniska tjänster.
– Men vilken giltighet kommer
ett EU-typgodkännande utfärdat i
Storbritannien att ha utanför EU?
Situationen är oklar när det gäller
bestämmelser om informationsförpliktelser och liknande mellan den
typgodkännande myndigheten och
fordonstillverkaren. Med mindre än
ett år kvar till dess att Brexit är ett
faktum återstår många frågor.
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Välbesökt. Att många var nyfikna på CEVT märktes på deltagarantalet.

FKG arrangerade
träff hos CEVT
FKG:s kvinnliga nätverk passade på att arrangera en träff
på Internationella Kvinno
dagen den 8 mars.
– Den här gången hade vi
förmånen att få besöka CEVT
på Lindholmen, säger Gabriella Banehag, initiativtagare
till nätverket Kvinnan i Leverantörsindustrin.
I fjol arrangerades en liknande
träff på KUKA Nordic i Göteborg,
där deltagarna fick testa olika
typer av robotar respektive lära
känna contentbyrån Newsroom.
Intresset för CEVT märktes
tydligt eftersom ett 40-tal deltagare anmälde sig. Jo Zhou, SVP
på CEVT:s HR-avdelning, tog
emot och berättade om resan
som CEVT har gjort samt om
företagets koppling till Volvo
Cars och Geely.
I mars tog Volvo XC40 hem
det åtråvärda priset Car of the
Year 2018, och CEVT var med
och utvecklade CMA-arkitekturen för den modellen. Modellen
01 från Lynk & Co har samma
plattform, men säljs än så länge
endast i Kina.
Att Sverige med teknikföretag som Volvo Cars och CEVT
kan mäta sig med jättar som
Daimler, VW-gruppen, Toyota,
Kia/Hyundai, PSA och Renault/
Nissan/Mitsubishi och BMW är
väldigt imponerande.
Jo Zhou kommer från Kina
och berättade avslutningsvis om
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Kinesiskt perspektiv. Jo Zhou från
CEVT:s HR-avdelning berättade om
företagets samverkan med Volvo.

de kulturella skillnaderna mellan
svenskar och kineser.
Under träffen fick deltagarna
också lyssna till Johanna Murman på Triathlon Group, som
presenterade sin senaste upplaga
av Raw Material Watch.
Träffen kom även att handla en
hel del om digitalisering inom
fordonsindustrin. Fenomenet är
dock inte bara stort inom industrin, utan digitalisering pågår i
alla branscher.
För att förstå vikten av digitalisering i framtiden berättade
Birgitta Öjmertz från Swerea
IVF om deras utbildningar om
bland annat digitalisering, men
också om hur viktigt det är att
få med kvinnorna på resan mot
digitala arbetsmetoder. FKG:s
nätverk Kvinnan i leverantörsindustrin kommer därför att
arrangera en resa till Tyskland
direkt efter sommaren, där temat
är Digitaliseringen ur ett kvinnligt perspektiv.
Nästa träff blir den 30 maj,
då tillsammans med Finnveden
Executive och Nimbus Boats.

www.festo.se/yjkp
www.festo.se/yjkp

www.festo.s
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Produced
by Gnotec

View our video

Chassi component for cars
manufactured in a 1250t automatic
press line and a robotised spot
welding cell.

More at gnotec.com
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PERSPEKTIV

RENHET SKAPAR
DESIGNMÖJLIGHETER

”Digitalchef ett måste
även för små företag”

Hållbarare. Starkare. Kompaktare. Renare stål ger dig nya
möjligheter. Till exempel när du designar system eller komponenter till morgondagens drivlinor. Eller när du vill göra dina
system mindre och starkare. Faktum är att renare stål kommer att bli en viktig faktor för att undvika materialutmattning
vid ultrahöga belastningscykler i elektriska drivsystem.

Vad ett företag än tycker om digitaliseringsvågen har den redan
startat. Så det gäller att göra något bra av den.
– Frågan om digitalisering måste upp på ledningsnivå. Företagen
måste fundera ut hur de ska klara av nya krav från kunder och leverantörer, säger Johan Stahre, professor på Chalmers tekniska högskola.

stål (IQ-Steel®) i majoriteten av stålsorterna i vårt sortiment.
Alltid producerade med optimal design av slagginneslutningar för en överlägset hög utmattningshållfasthet. Läs
mer om hur rent stål från Ovako kan hjälpa dig att hantera
högre och mer komplexa belastningar på ovako.com

När du behöver nya nivåer av prestanda, kan du få vårt
Bearing Quality Steel (BQ-Steel® ) och vårt isotropa, ultrarena

Chalmersprofessorn: Underskatta
inte digitaliseringens kraft
Digitalisering måste ske både inom
företag och i kommunikation mellan
företag. Internt handlar digitalisering
om att stora mängder data från maskiner kan användas av operatörer, underhållspersonal, eller vd, för att fatta
bättre beslut. Mellan företag ger digitalisering möjligheter att ständigt vara
beredd på samarbeten med nya kunder
och leverantörer. Om någon snabbt vill
ha en ny produkttyp så kan en tillfällig digital leverantörskedja byggas upp
med ett antal företag som har den kompetens och utrustning som krävs.
– På e-handelsplatsen Ali Baba,
Amazons motsvarighet i Kina, kan
företag skicka in en digital ritning och
snabbt få leverans av sin egen-designade produkt, säger Johan Stahre,
ansvarig för Chalmers avdelning
Produktionssystem på institutionen
för industri- och materialvetenskap.
För dåliga kunskaper
EU har lovat att skapa en digital marknad med digitala, kundorderstyrda
leverantörskedjor. Men då krävs ny
kompetens och en digital infrastruktur,
kanske en ny ”digital stambana”.
– EU är oroligt över att företag och
invånare inte har tillräckliga kunskaper om digitalisering. Därför vill
man satsa på kompetensutveckling.
Men att utbilda en åldrande befolkning är svårt. Mindre företag har inte
råd att sätta folk på skolbänken och
dessutom sitter många äldre i företagen på mycket av kunskapen.
Sverige toppar listor över länders
digitaliseringsgrad, men Johan Stahre
tror att företag måste bli ännu bättre.
De unga nationerna Estland och
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Litauen bygger snabbt upp digital
infrastruktur. I Sverige är kunskapen
mer utspridd.
Riskerar att slås ut
Nya krav på datahantering, sekretess
och upphandlingar inom Europa kommer att ställa helt nya krav på företagen.
– Stora bolag kanske inte tycker att
underleverantörernas digitala förmåga är tillräckligt bra, och de riskerar
då att slås ut, säger Johan Stahre.
Att installera nya system och maskiner kallas ”green-field”. Men företag
har normalt sett gamla maskiner som
måste förnyas, vilket kallas ”brownfield”. Med smart digitalisering går det
dock att använda de gamla maskinerna på nya sätt, exempelvis genom att
installera sensorer på utrustningarna.
Ny teknik och nya affärsmetoder
når inte alltid ut till mindre företag.
I det japanska projektet Industrial
Value-chain Initiative (IVI) diskuteras nya gemensamma digitala plattformar för företag.
– Men småföretagen var inte så
intresserade. Många nappade först
när IVI installerade enkla sensorer,
som visade om maskinerna stod stilla
eller inte. Då såg företagsledningarna
nyttan. Ibland krävs nya angreppssätt för att få med alla på tåget.
Ledningsfråga
Johan Stahre anser att digitala kunskaper är superviktiga i en verksamhet. Frågan är vilka kompetenser.
– Det gäller att föra en dialog
med leverantörer och kunder för att
förstå deras krav på kommunikationsmetoder och IT-system för att

Står stilla. Digitala verktyg som Artificiell Intelligens och Vir-

tual Reality är möjliggörare för att nå nya mål. Chalmersprofessorn Johan Stahre anser att Sverige är duktigt på digitalisering,
men inte tillräckligt progressivt. – Vi borde utvecklas snabbare
Foto: Jeanette Larsson
för att hänga med, säger han.

”Stora bo
lag kanske
inte accep
terar vissa
system hos
underleve
rantörerna”

vara förberedd, annars hänger
man inte med vid förändringar,
säger han.
Även småföretag behöver en
Chief Digital Officer (CDO).
– Digitalisering är ledningens
ansvar, inte IT-avdelningens. Ett
litet företag kan börja i liten skala i
form av en kompetensinventering.
När ett företag har försäkrat sig
om att det är tillräckligt uppkopplat – med rätt IT-säkerhet, rätt
kompetens, och digitaliserat samarbete med kunder och leverantörer – är det rustat för framtiden.
Sedan kan nya affärsmöjligheter
uppstå, även utanför Europa.
– Långt driven digitalisering gör
att företagen kan vara tillgängliga
på ett helt annat sätt och etablera
sig i nya leverantörskedjor.
MATS EKENDAHL

											

Fordonskomponenten 2 / 2018



9

MEDLEMSNYTTA

Från snack till handling
Hands-on kurs i digitaliserad produktion blev fulltecknad
För att vara med på tåget in i framtiden är det viktigt att veta vilka
möjligheter som en digitalisering
av en industriverksamhet ger, och
hur processen genomförs.
När FKG anordnade en kurs om
detta ihop med Swerea IVF blev
den snabbt fulltecknad.

D

et övergripande syftet med
kursen är att lära ut hur företagen ska agera för att skapa en
digitaliserad produktion.
– Det finns ett stort gap mellan
teori och verklighet och det vill vi
täppa till. Vi vill också sprida resultaten från Produktion 2030, ett strate-

giskt innovationsprogram med stöd
från Vinnova, till företag, säger Peter
Bryntesson, senior rådgivare FKG.
Kursen spänner
från inledande spaning kring megatrender till praktikfall, studiebesök i
verkligheten.
– Rätt nyttjad kan
digitalisering ge
både stora besparingar och nya
intäktsmöjligheter,
säger Peter Bryntesson.
När detta skrivs är den första kursdagen av tre genomförd. Utöver Peter

Bryntesson talade Per-Johan Wahlborg och Hans Grönqvist från Swerea
IVF under delkurs 1. Då sattes digitaliseringen som pågår
in i ett historiskt sammanhang för att medlemsföretagen skulle få
ett helhetsperspektiv på
sina egna digitala aktiviteter.
De flesta inser nog att
digitalisering krävs, men
vet kanske inte riktigt
varför. Några orsaker är:
• Kraven på effektivare
processer kräver mer information och
kunskap.
• Mängden information genererad av
processer och omvärld kräver stödsystem för att kunna hanteras.
• Kostnader för att göra fel ökar.
• I ett hållbart samhälle måste resurser
utnyttjas bättre.
• Kunskap om innehåll, produktionshistoria och brukningshistoria är viktiga parametrar.
Därefter diskuterades de fyra megatrenderna för fordon samt produktion.
För produktion är de machine learning,
affärsmodeller, underhåll och effektivisering.
– De 27 deltagarna satte bra betyg
i utvärderingen, så vi slöt nog en del
kunskapsgap, säger Peter Bryntesson.
Delkurserna 2 och 3 handlar mer
om hur företagen ska arbeta praktiskt
med digitalisering.

”Det finns ett
stort gap mellan
teori och verklig
het och det
vill vi täppa till”

Efterlängtad kurs.

Några av deltagarna på
det första kurstillfället
om digitaliserid produktion inom industrin.



Smartare fordonsindustri
genom digitalisering
Från sensorer till molnet. Industriell digitalisering och hela kedjan sammankopplad
genom ”Internet of things” är tillsammans
med additiv tillverkning, 3D-printning,
”heta” områden för tillverkningsindustrin
2018.

Inom industriell digitalisering handlar det
om att tack vare ökad digitalisering skapa
konkurrenskraft och därmed marknadsfördelar, kundnytta. Viktigt inte minst inom
den globala och ständigt konkurrensutsatta fordonsindustrin.
Jämte nämnda ”Internet of things”, sakernas internet, är Industri 4.0 och Smarta
fabriker filosofiska grundpelare inom
industriell digitalisering.

Illustration: Elmia

Digitalisering enligt
FKG:s definition:
1 Samla in data.
1)
2)
2 Bearbeta data.
3)
3 Ta fram ny information/kunskap.
4 Förändra skeenden och strategier baserat
4)
på ny kunskap.
5 Skapa nya affärer (modeller och kunder).
5)

M AT S E K E N DA H L

28:eSICOMP-konferensen
SICOMP-konferenseninom
inom
29:e

Manufacturingand
andDesign
DesignofofComposites
Composites
Manufacturing
1-2 juni
LPiteå
uleå 28-29
maj2017
2018

Välkommentill
till två
två dagar
inom
kompositutvecklingen.
Välkommen
dagarmed
meddet
detsenaste
senaste
inom
kompositutvecklingen.
Årets
huvudtema:
Högvolymproduktion
och
biokompositer
Årets huvudtema: Biokompositer och multifunktionella material

EN DEL AV FRAMTIDENS
FORDONSINDUSTRI

Anmälan och information på
Anmälanoch
ochinformation
information
www.swereasicomp.se
Anmälan
på på
www.swerea.se/en/sicomp-conference
www.swerea.se/en/sicomp-conference

www.nitator.se

Swerea
AB
Box
271,
941941
26 Piteå
SwereaSICOMP
SICOMP
AB
Box
271,
26 Piteå
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NY MEDLEM
1.

Viab AB i Vårgårda har en stabil och stark tillväxt. Framgången
beror främst på stor kunskap hos erfarna medarbetare och en
ständig utveckling av produktionen utifrån krävande kunders krav.
– Det är ett långsiktigt och strategiskt arbete som nu ger
resultat, säger Claes-Henrik Andersson, vd för Viab.

2

ABSOLUT
3

– noll fel enda möjliga för Viab

C

laes-Henrik Andersson efterträdde nyligen helt enligt
plan Torbjörn Karlsson, som
nu enbart ska fokusera på att
skapa tillväxt i företaget.
Viab arbetar överhuvudtaget aktivt med sin organisation för tillfället, och har
anställt nya produktionschefer för båda sina två tillverkningsenheter i Vårgårda respektive Ulricehamn. Denna
artikel fokuserar dock på verksamheten i
Vårgårda, där plastkomponenter för fordonsindustrin formsprutas i en högautomatiserad produktionsanläggning.
Högkonjunktur och en större tillväxt
samt ökad omsättning ger utrymme för
investeringar.
– Ja, det gäller att stå rustade för framtiden. Vi har därför gjort aggressiva
investeringar i maskiner det senaste året.
Därmed har resultatet blivit lite lidande,
men långsiktigt är målet att vinsten ska
vara tio procent per år, säger Claes-Henrik
Andersson.
I fjol gick Viab med i Produktionslyftet
– en bred nationell satsning för att bygga
upp konkurrenskraften hos svenska företag samt öka tillväxten genom tillämpning
av principer baserade på Lean för att styra
kvaliteten i processer och hos produkter.
– Det har gett oss värdefull kunskap i
att utveckla verksamheten successivt mer
mot Lean, säger Claes-Henrik Andersson.
Automotive största området
Automotive är det största av företagets fem
affärsområden sett till omsättning. Tillverkningen utgörs av avancerade komponenter i plast för fordonsindustrin.

12
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– Det används i säkerhetssystem i bilar
där kraven är mycket höga på passform,
precision och hållbarhet. Detaljerna som
vi gör ingår framför allt i systemen för
säkerhetsbälten och krockkuddar.
Viab producerar också komponenter för
bilarnas interiör, där det ställs stora krav
på finish och färg. Och för tunga fordon
formsprutas detaljer till styrsystem, som
i företagets monteringsavdelning sammanfogas med inköpta komponenter till
kompletta system.
För vissa komponenter är volymerna så
stora att Viab kör treskift hela året.
Plast är ett utmärkt material för många
ändamål, men det är också en ändlig råvara. Därför försöker Viab alltid att hitta
optimala konstruktioner och lösningar för
att utnyttja materialets goda egenskaper.
– Inget material skall förbrukas i onödan. Återvinning är en viktig del i verksamheten.
Underhåller formverktygen
Viab kan arbeta med de flesta konstruktionsplasterna, och i dagsläget har företaget
utrustning för att tillverka produkter från
0,01 gram till cirka 1 kg. Verktygsavdelningen har kompetens och resurser för att
kunna justera och underhålla kundernas
formverktyg. Men familjeföretaget tillverkar inte formverktygen i sig.
Robotarnas alla grepp, och automatiseringen av verksamheten, hanterar dock
Viab självt.
Kombinationen av långsiktigt samarbete och stort kunnande har gjort att kunderna har stort förtroende för Vårgårdaföretaget. Det gäller också deras största
kund Autoliv, som har speciellt höga krav
på precision, kvalitet och säkerhet.

1) Ombytta roller. Claes-Henrik Andersson, t v, har nyligen tagit över vd-rollen av

Torbjörn Karlsson, t h.
2) Färdigt. Ett formsprutat fäste för takräcken.
3) Lärarinsats. Ställaren Stefan Klasson visar praktikanten Ludvig Nielsen hur en maskin ställs om.


Inkörning. Med van och säker hand provkör och finjusterar ställaren Peter Emanuelsson, som har 24 års erfarenhet,
ny utrustning för tillverkning av fästen till takräcken. 

Foto: Jeanette Larsson

– Det är tre viktiga ledord i verksamheten. Noll fel är inget mål, det är en
självklarhet! Det uppnår vi genom att följa
standarder, ha stabila processer och medverka i revisioner så att vi kan korrigera
oss hela tiden.
Företagets största utmaning är att möta
konkurrensen från nya leverantörer i
Kina, där många fordonstillverkare börjar
bygga upp egna nät av underleverantörer.
– Vi måste vara superduktiga på det vi
gör!
Det kräver kompetent personal, men
som för övriga svenska industriföretag är
det svårt att få tag i. Därför samarbetar
Viab med kommun och skolor för att få in
praktikanter som kan utvecklas. Provanställning med företagsanpassad utbildning är ett
annat sätt.

››

VIAB AB
Grundat: 1993. Ägs i dag av Yngve
Andersson, hans son och dotter.
Affärsidé: Avancerade plastkomponenter
framför allt till fordonsindustrins säkerhetssystem med hjälp av formsprutning.
Fem affärsområden: Automotive, Bygg,
Medicin, Konsument, Telecom.
Produktion:
• I Vårgårda – mest industriella tekniska
komponenter för fordonsindustrins
säkerhetssystem.
• I Ulricehamn – konsumentprodukter
och produkter till byggindustrin.
Maskinpark: 20 formsprutnings
utrustningar.
Formverktyg: 600–700 stycken.
Antal medarbetare: Cirka 60, varav 40 i
Vårgårda och runt 18 i Ulricehamn.
Omsättning: Cirka 90 MSEK (2018).

											

Fordonskomponenten 2 / 2018



13

JURISTEN
SVARAR

NY MEDLEM

››

– Effektivisering innebär inte alltid färre
medarbetare. Vi kom på ett bättre sätt
att ställa om en del maskiner men det
krävde två personer istället för en, säger
Claes-Henrik Andersson.
Han tror att framtidens succé-recept är
samarbete över funktionsgränserna i team.
– Då går det att överföra kunskap frän
äldre erfarna till yngre nyare, och att använda folks olika kvaliteter för att få maximal
effekt av en offert.
Viab erbjuder olika logistiska lösningar
från batchleveranser till sekvens- och justin-time-leveranser, och företaget planerar
att leverera länge till fordonsindustrins
underleverantörer som Tier 1 och Tier 2.
Därför blev Viab nyligen medlem i Fordonskomponentgruppen.
– En del i styrelsen sitter i andra branschorganisationer men nu satsar vi ännu
mer på framtiden. Då var det naturligt att
ansluta sig till FKG för att kunna vara med
där det händer.
Både kundstruktur och kunderna själva
förändras och då blir FKG och dess nätverk
ett medel av flera att se hur vindarna blåser
och att marknadsföra sig utifrån det.
– Just nu satsar vi mycket tid och pengar
på utbildning, investeringar och IT. Det
belastar resultatet, men långsiktigt ska det
ge effekt och då ska omsättningen öka samtidigt som vinstmarginalen är tio procent,
säger Claes-Henrik Andersson.

Grupparbete. Från vänster arbetar Jenny Seveborg, Henrik Jerlehag, Hashiba Alicic´och Ena Mulahasic´ i Viabs monteringsavdelning.

Foto: Jeanette Larsson

Produktionstekniker hos Viab

Illustration: Shutterstock

Företaget förfogar över modern utrustning för formsprutning med upp till 300 tons låskraft.
FORMSPRUTNING
Ingjutning: Gjuter formsprutade plastdetaljer
på metall. Kräver noggrann precision där robotar placerar metalldelen i formsprutningsverktyget. Kontrolleras med Vision-system.
Flerkomponentsformsprutning: Formsprutning av tvåkomponentsdetaljer, exempelvis
ett handtag med en hård plastdel täckt av en
mjuk greppvänlig yta.
In-Mould Labelling (IML): Utrustning för IML
gjuter in en dekal i en formsprutad produkt.

EFTERBEARBETNING
Tampotryck: Kostnadseffektiv tryckmetod vid
större serier (siffror, text, symboler, logotyper).
Ultraljudssvetsning: Teknik för sammanfogning av två plastkomponenter.
Limning: Manuell och automatisk för olika
slags komponenter.
Montering: Formsprutade detaljer monteras
med inköpta komponenter.

MATS EKENDAHL

Absolut framtid på årets Automotive Strategy Seminar
Den 19 april knackar framtiden
på dörren. Då arrangerar FKG
sitt årliga Strategiseminarium i
Stockholm. Denna gång med
100 procent framtidsinsikter.
Seminariet inleds med FKG:s
stämma dagen innan, 18 april.
Björn Hallin och Christoffer Sellberg
kommer att redogöra för årets upplaga
av KPMG:s globala Automotive-studie,
där de frågat 1000 ledande befattningshavare och nästan dubbelt så många
konsumenter om fordonssektorns
viktigaste frågor de kommande åren.
– Vi vet att fordonsindustrin står
inför stora utmaningar där teknikskiften kryper allt närmare och sannolikt
kommer att medföra stora förändringar
i affärsmodellerna, säger Björn Hallin,
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partner och styrelseordförande för
KPMG Sverige.
Åsikterna skiljer sig mellan regioner.
– Frågor som direkt berör affärsklimatet i Europa är kopplat till regionala
skiften i produktion och vilka marknader som kommer anses vara viktigast
för nylanseringar. En majoritet av
beslutsfattarna tror att en stor del av
bilproduktionen i Västeuropa kommer
att försvinna till andra regioner de kommande 10–15 åren.
Enligt studien kommer fokus att
skifta från produkt till service, medan
nya intäktskällor växer fram.
Fordonsindustrin kommer att tvingas
tänka om kring en rad frågor som
användningen och nyttjandet av data,
vilka faktorer som kommer framkalla
framtidens köpbeslut hos konsumenterna, hur framtidens återförsäljare ska
se ut samt hur branschen ska behålla

Björn Hallin och Christoffer Sellberg, KPMG.

”En majoritet
tror att en
stor del av bil
produktionen
i Västeuropa
kommer att
försvinna”

sin konkurrenskraft för produktion i
Europa?
På toppen av detta kommer nya
industrier att integreras med eller
integrera fordonsindustrin. Vi kan
tala om paradigmskiften inom både
teknik och konsumtionsmönster.
– Det gäller att tänka över sin
strategi och bestämma sig för vilken
roll man vill spela i ett framtida
ekosystem, säger Björn Hallin.
Här är fler namn som delar med
sig av insikter på Automotive
Strategy Seminar 2018:
• Niklas Brundin, Arthur D. Little
• Benny Guttman, Roland Berger
• Stefano Bontesse de Filippis
och Lennart Bergvall, EY
• Peter Carlsson, Northvolt
• Kitty Muffolini, CEVT
• Nils-Gunnar Vågstedt, Scania

Ex Works: Handelsvillkor
med många fallgropar
Den internationella handelskammarens (ICC) standardiserade handelsvillkor Incoterms kan, om de används
på rätt sätt, förenkla transportaffären avsevärt. Om villkoret däremot
inte speglar det faktiska upplägget
riskerar man att hamna i en gråzon,
skriver Andréa Jällbrink, biträdande
jurist på FKG-partnern Setterwalls.

D

et mest grundläggande villkoret är
Ex Works. Ex Works ålägger säljaren minsta möjliga ansvar och
risken övergår på köparen så snart säljaren
meddelar att varorna är redo för upphämtning. I praktiken är användningen av Ex
Works däremot ofta komplicerad och det
finns inget annat transportvillkor som vi
ser så mycket problem kring.
Nedan följer några av de vanligaste
fallgroparna vid användning av Ex
Works.
Försäkring
När det gäller försäkring är det vanligt att
köparens transportförsäkring gäller från
och med att varorna är lastade. Risken
övergår däremot på köparen redan när
säljaren meddelar att varorna är klara för

upphämtning. Under perioden däremellan finns det en risk att varken säljaren
eller köparen har försäkrat varorna.
Ett klassiskt exempel på en sådan
situation är att varorna är klara för upphämtning på fredag eftermiddag medan
transport kan ske först på måndagen.
Om varorna skadas under helgen är
det köparen som ansvarar för detta, oavsett om varorna är försäkrade eller inte.
Lastning
Utöver att varorna sällan är försäkrade
medan säljaren väntar på att köparen ska
hämta varorna, är det vanligt att säljaren
under den här perioden hjälper till att
hantera varorna.
Av praktiska skäl är det till exempel
ofta önskvärt att säljaren hjälper till med
lastning. Om säljaren tappar varorna riskerar köparen att ansvara för en skada
som denne inte har orsakat och dessutom
inte är försäkrad mot.
Parternas avtal reglerar sällan den här
situationen och därför kan de här frågorna resultera i svåra tvister.
Export
När det gäller export av varor är det ur
köparens perspektiv önskvärt att exportprocessen ska vara så smidig som möjligt.

Ur säljarens perspektiv
är det önskvärt att vara
involverad i exportprocessen för att se till att det
finns tillräckligt underlag för
skatteredovisning och liknande.
På grund av ändringar i EU:s tul�lagstiftning i maj 2016 har exporten av
varor till länder utanför EU försvårats
vid användning av Ex Works. Enligt den
nya regleringen uppfyller varken säljaren eller köparen kraven för att hantera
exporten av varor utanför EU. För att
kunna exportera varorna till ett land
utanför EU måste köparen numera utse
en ansvarig representant som ser till att
exportkraven uppfylls. Det här försvårar
processen i och med att ytterligare en
part ofta behöver blandas in.
Vad ska man välja?
Om man vill undvika dessa fallgropar
är FCA ett alternativ som ofta stämmer
bättre överens med upplägget. Säljaren
ansvarar under FCA både för lastning
och export men även om ansvaret på
pappret är mer långtgående blir samarbetet ofta enklare och riskerna i slutändan
mindre – för båda parter.
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AFFÄRER
ning konkurrerar med LADA:s bilar,
säger P-O Egli.
Den ryska fordonsmarknaden håller på att återhämta sig och analytiker
anser att trenden kommer att vara
fortsatt positiv de kommande åren.
Utöver detta finns det två andra viktiga
faktorer att ha i åtanke för svenska
företag som funderar på att etablera sig
i Ryssland.
– Sanktioner och så kallad importsubstituering har under de senaste
tre–fyra åren haft en betydande inverkan på den ryska fordonsmarknaden.
De kan anses både som en form av
handelshinder, men också som en reell
möjlighet, säger P-O Egli.

Upptäck ryska marknaden
Närhet, potential – och importregler som ger möjligheter
Ryssland är en marknad med stor
potential väldigt nära Sverige,
men den har hamnat lite i skymundan.
– Det finns en slags inbyggd
rädsla hos företag, delvis beroende på icke objektiv rapportering
om landet i svensk massmedia,
säger P-O Egli på Industry Senior
Advisors (ISEA).
För FKG:s medlemsföretag som är
intresserade av att arbeta på den
ryska fordonsmarknaden har Fordonskomponenten träffat P-O Egli –
expert på den ryska automotivebranschen – för att få en lägesbeskrivning
och råd om hur det är bäst att gå till-

väga. Och lämpligt nog är det dags att
Undantagen är Volvo,
satsa nu.
Audi, Jaguar Land
– Ryssland borde upp på svenska
Rover, och Mercedeskomponentleverantörers målkarta
Benz, som dock håller
för att diversifiera marknadstäckpå att bygga en fabrik
ningen, men också för att kunna öka
utanför Moskva.
produktionskapaciteten, säger han.
– Nu är cirka 80
P-O Egli
Komplett El Servo-press
procent av sålda perUnder det senaste årtiondet har det
sonbilar ryska märken eller utländska
skett flera stora förändringar inom
märken ”Made in Russia”. Sammanden ryska fordonsindustrin. Tidigare
taget får därmed importerade bilar
fanns ett antal stora inhemska OEM:r
mindre betydelse, säger P-O Egli.
som AvtoVAZ, GAZ, UAZ och
KAMAZ.
Komplett El Servo-press
Återhämtar sig
– Deras andel av de tillverkade
fordonen var i storleksordningen
Komplett El Servo-pressDe framgångsrikaste märkena på den
ryska marknaden är Kia och Hyundai,
75-85 procent, säger P-O Egli.
som åtminstone delvis inriktar sig på
Men i dag är också de flesta internationella OEM:rna på plats i Rysslågprismodeller.
land med produktionsanläggningar.
– Det betyder att de i stor utsträck-

”Det är i
princip
omöjligt att
sälja kom
ponenter
direkt till
OEM:r i
Ryska fede
rationen”

Lokaliseras till territoriet
Sanktionerna är en handelsbegränsning som introducerades av EU, USA,
Kanada och Japan, med flera, år 2014.
Den viktigaste innebörden av sanktionerna är att utländska företag måste
vara mycket försiktiga med vilka ryska
dito de gör affärer med, det vill säga
bolagen och deras ägare samt banker
med flera aktörer får inte finnas med på
sanktionslistan.
Importsubstituering har dock en
större påverkan på fordonsindustrin än
sanktionerna.
– Ryssland vill helt enkelt att produktionen av fordonskomponenter
lokaliseras till deras territorium. Det är
i princip omöjligt att sälja komponenter direkt till OEM:r i Ryska federationen, eftersom importpriserna drastiskt
ökat till följd av den ryska rubelns
kursfall, säger P-O Egli.

Komplett El Servo-press
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Du vill ha kraft
Ryska leverantörer söker i sin tur
Du vill ha kontroll
Vi har en komplett installationsfärdig enhet för dig
desperat efter partners för att kunna
uppnå kvalitetskriterierna som krävs
för att de ska kunna bli leverantörer i
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måste ha en större andel av lokalt producerade komponenter.
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53

Montering. En arbetare på en bilfabrik i Kaliningrad monterar detaljer under motorhuven. 

procent, så
stor var tillväxten
för sålda lastbilar
i Ryssland 2017,
jämfört med 2016.
För personbilar
ökade försäljningen
med 12 procent.

Foto: Irina Borsuchenko / Shutterstock

Allt det här ger dock möjligheter.
– Just nu är det faktiskt läge att
öppna fönstret till Ryssland för
svenska leverantörer, dock inte på
det traditionella sättet. Det bästa och
snabbaste sättet att komma in på den
ryska marknaden är att samarbeta
med ett lokalt företag som arbetar
i samma produktområde som det

Ryska fordonsmarknadens
utveckling
◗ Generellt sett har den ryska
fordonsmarknaden gått upp
och ner.
◗ 2009 var ett bottenår och
2012–2013 riktigt bra år.
◗ Under 2014–2015 var det kris,
dels på grund av politiska orsaker, men också på ekonomisk
stagnation.
◗ Från början av 2017
har marknaden börjat
återhämta sig. Det syns
mest på lastbilssidan (cirka 53
procents tillväxt rörande sålda

M AT S E K E N DA H L

lastbilar jämfört med
2016), men också antalet sålda personbilar
har ökat (knappt 12 procent)..
Men det är långt kvar till de
fina siffrorna 2014–2015.
◗ Generella indikatorer, som
de tolkas av ryska ekonomer,
visar en uppåtgående trend
kommande år även om den
inte med samma höga tal som
i början av 2000-talet.

Kort om de ryska
fordonsföretagen
◗ LADA tillverkas av AvtoVAZ,

Produktionsstatistik 2008–2017

2 500000
000
2 500

svenska företaget gör, säger P-O Egli.
Det betyder att den svenska leverantören kan implementera sina
kvalitetsstandarder, medan den
ryska partnern tillför sin marknadskunskap och sitt kontaktnät.

som är majoritetsägt av Renault.
◗ UAZ (AWD-fordon) samarbetar
med Ford inom Ford-Sollers
Group.
◗ GAZ ägs via bolaget Russian
Machines av oligarken Oleg
Deripaska. GAZ tillverkar
framför allt LCV, men har också
olika modeller av båda lätta
och tunga lastbilar (URAL)
samt bussar (LiAZ, GolAZ, PAZ).
◗ På den tunga lastbilssidan är
KAMAZ den stora giganten
med en marknadsandel på
närmare 50 procent. KAMAZ
ägs till viss del av Daimler.

Import av person- och
lastbilar 2010–2017
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Production statistics 2008-2017
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AKTUELLT FRÅN

Medlemsorgan för Sveriges
Fordonst ekniska förening, SVEA

Redaktör för SVEN-sidorna
samt ordförande/SVEA:
Lars-Gustaf Hauptmann
Tel: 0731-40 25 09
031-169985
E- post: lg@hauptmann.se
info@sveafordon.com
Korporativa medlemmar i SVEA:
AB Volvo, Autoliv AB, BT Products,
Gnutti Powertrain, LeanNova, Scania,
Volvo Personvagnar AB

Medföljer som bilaga i Fordonskomponenten

Sveriges Fordonstekniska förening,
SVEA, har som målsättning att:
• ... göra fordonsteknikernas stämma hörd
i den allt tätare samhällsdebatten om olika
fordonstypers och transportmedels för- och
nackdelar, såväl nationellt som globalt.
• ... skapa ett nätverk för snabb spridning av
fordonsteknisk information inom yrkeskåren.
• ... attrahera duktiga ungdomar som arv
tagare till dagens fordonstekniker.

framtidsarbetsplats?
F

ordonstillverkarnas huvudsyfte
kommer förstås även i framtiden vara att utveckla och tillverka produkter, tjänster och transportsystemlösningar, men förutsättningarna för dessa olika begrepp är i
kraftfull förändring.
Hur ser det framtida transportsystemet ut?
Vilka är aktörerna och hur ser
affären ut? Hur kommer infrastruktur och resandet att interagera med
”den smarta staden”?
Många kan nog skriva under på att
det är en utmanande, delvis oviss och
samtidigt väldigt spännande period
som branschen befinner sig i.
Enligt SCB har drygt 1 000 företag
sin huvudsakliga verksamhet inom
fordonsindustrin i Sverige. Med en
omsättning nära 300 miljarder utgör
fordonsindustrin cirka 13 procent av
tillverkningsindustrins totala del av
Sveriges BNP. Enligt Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
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beräknas fordonsindustrin sysselsätta totalt nästan 120 000 personer i det
svenska näringslivet.
Genom vissa antaganden är det
möjligt att beräkna en så kallad sysselsättningsmultiplikator. En beräkning visar att en ökad sysselsättning
i fordonsindustrin ger betydande
spridningseffekter, till exempel om
antalet jobb inom fordonsindustrin
ökar med 1 000 så förväntas ytterligare 1 000 jobb tillkomma i det
svenska näringslivet, vilket är en av
de större sysselsättningsmultiplikatorerna inom tillverkningsindustrin.
Imponerande, men det finns så
mycket mer med koppling till fordonsindustrin som man kanske inte
tänker på.
Samverkar med många grenar
Tittar vi bara inom den forskning och
innovationsverksamhet som har sin
drivkraft från fordonsindustrin finns
samverkansaktörer från i princip alla

Andelen tillgänglig arbetskraft kommer att förändras och minska i de
flesta delar av den utvecklade världen under de närmaste åren. Det är
en trend driven både av låga födelsetal, men också pensionsavgångar från
”Baby Boomer”-generation.
Det finns också inslag av ett
minskat intresse för tekniska utbildningar, även om det nu finns tecken
på trendbrott i nedåtgången. De
framtida behoven av kvalificerad
arbetskraft gör att anställningsbara
kan vara mer selektiva i sitt val av
arbetsgivare och hur de vill strukturera sina karriärer. Makten kommer
i allt högre grad att ligga i händerna
på sökanden.
Förstå nya värderingar
Samtidigt förändras arbetsmarknaden
snabbt och blir mer gränslös. Geografi och tid styr inte längre på samma
sätt arbetstiden för anställda och den
alltmer gränslösa värld vi lever i ställer nya krav på arbetsmetoder, utrustning och ledarskap. I vissa områden

Fordons
industrin
konkurrerar
nu med
hela sin
omgivning
om i många
fall helt lika
kompetens
profiler

RDONSINDU
O
F

RIN
ST

Fordonsindustrin befinner sig mitt i en
veritabel förändring. Aldrig tidigare har så
många olika delar av verksamheten ställts
inför så stora omställningar samtidigt.

näringslivs- och forskningsgrenar. Till
exempel har Volvo Cars samarbeten
med allt från skogsnäringen, telecom,
sjukvård, kultur, spelbranschen och
mycket, mycket mer.
Sammantaget betyder det att fordonsindustrin påverkar stora delar
av samhällsstrukturen och innovationsarbetet i Sverige där akademi,
övrigt näringsliv och samhället
drar nytta.
Av detta är det enkelt att dra
slutsatsen att den alltmer komplexa
fordonssektorn ställer stora krav på
kompetensutveckling. Både i form av
vidareutbildning och fortbildning av
redan befintliga resurser, men också
utveckling och rekrytering av för
verksamheten helt ny kompetens.
I det perspektivet inser man
att fordonsindustrin måste gå
nya vägar för att bli attraktiva för
unga och duktiga människor som
historiskt inte alls sett på fordonsindustrin som ens en relevant
arbetsgivare.
Hur lockar man exempelvis
en spelutvecklare till fordons
industrin?

Attraktionskraft. Nya värderingar

och en förändrad konkurrenssituation
om arbetskraften gör att fordonsbranschen bör fundera på hur den ska locka
framtidens toppstudenter. Foton: Pixhill

Om författaren
Tord Hermansson
har arbetat på
Volvo Car Corporation sedan
1982 där han
haft en mängd
positioner som
täcker tillverkning,
produktutveckling, kundnöjdhet
och kunden/
marknadsundersökningar.
I dag är han
biträdande forskningschef med
ett ansvar för all
extern forskningssamverkan, vilket
innebär ett stort
samröre med
externa parter,
lärosäten, myndigheter, finansiärer
och samarbets
partners. Tord är
också ledamot
i SVEA:s
styrelse.

där klyftan mellan arbete och privatliv tenderar blir otydlig blir arbetsgivarens och ledarens engagemang allt
viktigare också i den enskilda med
arbetarens hälsa och välbefinnande.
För att attrahera framtidens ingenjörer och andra yrkeskategorier till
fordonsindustrin måste arbetsgivaren förstå delvis nya värderingar.
Unga talanger vill ha konstant
feedback och räknar med att lyssnas
på. De värdesätter en ledarstil som
innebär öppenhet, rättvisa, samråd
och samarbete som skapar energi. De
tenderar att välja balans i livet och personlig utveckling framför tryggheten i
en livslång sysselsättning. Lojalitet till
personliga värderingar är viktigare än
lojalitet till företagets varumärke.
Dessa trender visar vikten av att
vara tydlig med vilken sorts arbetsgivare man vill vara. Ett starkt varumärke är viktigt för att vinna och
behålla de bästa talangerna. Men det
behövs alltså så mycket mer.
Marknadsföra möjligheterna
Mot denna bakgrund blir det upp till
fordonstillverkare och andra företag
kopplade till fordonssektorn att signalera den förändring som pågår och
på vilket sätt den skapar nya spännande möjligheter till utvecklande
och stimulerande arbetsuppgifter och
karriär.
Fordonstillverkarna måste bli
duktigare på att möta studenter och
talanger på deras respektive arenor,
till exempel lärosäten.
Det kan finnas anledning att skapa
mer långtgående samarbeten med
lärosäten, science parks och andra
samhällsaktörer för att skapa insyn
till de möjligheter som finns. Städer
och kommuner behöver utveckla
attraktiva erbjudanden för internationella toppkandidater att flytta till
regioner där fordonsindustrin har
starka fästen och anställningsbehov.
Slutsatsen är att fordonsindustrin på
inget sätt längre har en ”egen” kategori
ingenjörer eller unika kompetenser
som kan rekryteras från traditionella
källor.
Istället konkurrerar vi nu med hela
vår omgivning om i många fall helt
lika kompetensprofiler, vilket gör
att kraven på kompetensstrategi och
marknadsföring kommer behöva
förändras i takt med att industrin i
övrigt förändras.
TO R D H E R M A N SS O N
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noterat

Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

Oh là là! Renault 16 presenteras
som den första halvkombin. Då ska
rymligheten banne mig framgå på
promotionbilden från 1966:
”Jösses, alla resväskorna får plats!”

Foto: Renault Communication

13 April 2018
GDPR-SEMINARIUM
Om EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Elite Park Avenue,
Göteborg.
18– 19 april 2018
AUTOMOTIVE STRATEGY SEMINAR
2018 Stockholm.

4–6 september 2018
GO GLOBAL TYSKLAND
DIGITALISERING Res till Frankfurt
med FKG:s kvinnliga nätverk
Kvinnan i Leverantörsindustrin.
11–15 september 2018
AUTOMECHANIKA,
Frankfurt, Tyskland
20 september 2018
KVINNAN I LEVERANTÖRS
INDUSTRIN – träff på Kvdbil i
Kungälv.
20–27 september, 2018
IAA COMMERCIAL VEHICLES,
Hanover, Tyskland.
16–18 oktober 2018
IZB, THE INTERNATIONAL
SUPPLIERS FAIR, Wolfsburg,
Tyskland
24–25 oktober 2018
SLD2018. Lindholmen Science
Park, Göteborg

......................................................................
Mer om FKG:s egna evenemang finns på
webben: fkg.se/aktuellt/aktiviteter
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Foto: Toyota

Foto: Fiat
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54 år med årets bil
Att Volvo XC40 korades till årets bil i Europa har väl knappast undgått någon?
Den populära suven vann med sina 325 poäng stort över tvåan Seat Ibiza och trean
BMW 5-serie (som fick 242 respektive 226 poäng).
Prisets egentliga namn är European Car of the Year (COTY) och har sedan starten 1964
nu delats ut i över ett halvsekel. Här är alla vinnarna genom åren.
1960-tal
1964 Rover 2000
1965 Austin 1800
1966 Renault 16
1967 Fiat 124
1968 NSU Ro 80
1969 Peugeot 504
1970-tal
1970 Fiat 128
1971 Citroën GS
1972 Fiat 127
1973 Audi 80
1974 Mercedes 450SE
1975 Citroën CX
1976 Simca 1307-1308
1977 Rover 3500
1978 Porsche 928
1979 Simca-Chrysler
Horizon

1980-tal
1980 Lancia Delta
1981 Ford Escort Mk.III
1982 Renault 9
1983 Audi 100
1984 Fiat Uno
1985 Opel Kadett
1986 Ford Scorpio
1987 Opel Omega
1988 Peugeot 405
1989 Fiat Tipo
1990-tal
1990 Citroën XM
1991 Renault Clio
1992 Volkswagen Golf
1993 Nissan Micra
1994 Ford Mondeo
1995 Fiat Punto
1996 Fiat Bravo/Brava

1997 Renault Mégane
Scénic
1998 Alfa Romeo 156
1999 Ford Focus

2000-tal
2000 Toyota Yaris/
Yaris Verso
2001 Alfa Romeo 147
2002 Peugeot 307
2003 Renault Mégane
2004 Fiat Panda
2005 Toyota Prius
2006 Renault Clio
2007 Ford S-Max
2008 Fiat 500
2009 Opel Insignia
2010-tal
2010 Volkswagen Polo
2011 Nissan Leaf

2012 Chevrolet Volt/
Opel Ampera
2013 Volkswagen Golf
2014 Peugeot 308
2015 Volkswagen Passat
2016 Opel Astra
2017 Peugeot 3008
2018 Volvo XC40

FIAT TOPPAR
• ”Årets europeiska
bil” behöver inte vara
tillverkad i Europa,
men måste säljas i
minst fem europeiska
länder och i minst
5 000 exemplar/år.
• Märket som vunnit
flest gånger är Fiat (9)
följt av Renault (6)

Foto: Tommy Apelqvist

30 maj 2018
KVINNAN I LEVERANTÖRSINDUSTRIN
– träff i Göteborg. Lär känna
Finnveden Executive.

2

Foto: Audi

1

23–27 april 2018
SAMLINGSMONTER INDUSTRIAL
SUPPLY 2018

Foto: Electro Mobility

Nedan: 1) Fiat 128 från 1970
med tidstypisk dam i husmoderspsykedeliskt mönstrad topp.
2) Audi 100 från 1983, här i Avantutförande.
3) Toyota Prius, årets bil 2005.

12–13 april 2018
VEHICLE ELECTRONICS &
CONNECTED SERVICES 2018
The largest automotive conference in Northern Europe.
Svenska Mässan, Göteborg.

15–16 maj 2018
TECH DAYS GEELY, CIXI, KINA
Utställning samt Match Makingevent i Ningo. Huvudarrangörer:
Energimyndigheten och FKG.
Partners: BRG, Business Sweden.

“It is a myth that has been spread by the
car industry to create the impression they
would love to sell more electric cars but
there just isn’t the charging points out
there. It’s a smokescreen”.
Greg Archer är en av författarna till en ny rapport som hävdar att det är avsaknaden av
eldrivna bilmodeller, och inte antalet laddstationer, som håller tillbaka elbilsförsäljningen i
Europa. Bakom rapporten står the Platform for Electromobility (där bland andra ABB,
Alstom, Siemens, Tesla och Renault-Nissan ingår).
I Europa erbjuds 20 elbilsmodeller (mot 417 konventionella diesel- och bensindrivna),
och efterfrågan är större än tillgången. Enligt analysen går det i dag sex elbilar på
varje laddstation i Europa, mot EU:s rekommendation på tio/station.
Även utbyggnaden går fortare än EU:s målsättning. 
(Källa: the Guardian 180227)
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Så många motorfordon* per 1 000 invånare
har Kina. Landet ligger på 73:e plats av världens länder vad gäller motofordonstäthet.
Toppar listan gör mikrostaten San Marino
där antalet motorfordon är fler än invånarna:
1 263, medan USA intar en tredje plats med 795.
Av de nordiska länderna ligger Island högst,
plats 6 med 745 per 1 000 islänningar. Sverige
intar plats 33 med våra 520 motorfordon, steget före Storbritannien men efter Kuwait.
* Som motorfordon räknas förutom bilar även vans, bussar och
lastbilar men inte mc, moped eller andra tvåhjuliga fordon.


(Källa: Wikipedia)

Ögonblicket
När? Omkring 1980.
Var? E4 genom Solna.
Vad? Spontanfoto genom bakrutan.
Under de många sommarsemestrar som
företogs med bil genom landet hade jag alltid
min lilla pocketkamera tillgänglig. Vid ett rödljus i
Solna skyndade mig att trycka på avtryckaren.
Som elvaårig bilfantast var det förstås den hembyggda rodden i mitten som fångade intresset.
Fast med tiden har de vanliga tråkiga bilarna
på bilden – ”trafikens statister” som man knappt
noterade när det begav sig – blivit den verkliga
behållningen. Det är idel europeiskt: Till vänster
sticker slitvargen Ford Transit fram. Två vita SAAB
V4 kör karavan. Plastgrillen daterar modellåret
till 1974. Bakom rodden Audi 80 och Volvo 242.
I norrgående riktning en brun SAAB 99.
Ett litet tvärsnitt av svensk vardagstrafik för
snart 40 år sedan.
Så bekant, och ändå så annorlunda.

											

Podd om
framtidens
Industri
Hallå där, Elis Carlström
på forskningskoncernen
Swerea! Ni gör en podd om
framtidens industri?
– Det stämmer, vi är
inne på tredje året nu
och publicerar 3–4 avsnitt per termin. Podd
är ett roligt och bra
format. Det personliga
tilltalet gör det också lätt att nå
ut för de forskare som deltar.
Och genomslaget?
– Vi ligger ganska stabilt på något hundratal lyssnare. vilket är
rätt bra för en så pass nischad
podd. Våra program handlar
till exempel om additiv tillverkning, innovationsledning och
framtidens material.
Någon återkoppling
från lyssnarna?
– Det förekommer, men framför
allt ger det kontakter. Bland
annat har vi fått besök av Business Sweden Tokyo som följd
av att de hade lyssnat på oss.
Det är valår och mycket på
gång i branschen. Vad har
ni för teman för året?
– Vi har nyss spelat in avsnitt
om hållbarhet, digitalisering,
samt innovation och det är
något som vi kommer prata
om framöver också.
Här är fler poddar som
berör tillverkning och
framtidens industri. Du
hittar dem via iTunes,
poddtoppen.se eller
via egna hemsidor:
• Smart Maintenance Pod
Om digitalisering, smart industri och
smart maintenance. Görs av tanke
smedjan Sustainability Circle.
• Spinnovation
Om att jobba praktiskt med innova
tion i organisationer och företag.
Görs av RISE – Research Institutes
of Sweden.
• Lättviktspodden
Intressanta diskussioner om allt som
rör lättvikt och lättviktsutveckling.
Görs av lättviktsarenan LIGHTer.
• IoT-podden
Undersöker och diskuterar hur Inter
net of Things påverkar oss.
Görs av Ny Teknik.

Fordonskomponenten 2 / 2018
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STÄRK WTO:S ROLL INOM
FRIHANDELSFRÅGOR
MAGNUS NILSSON
Redaktör Frihandelsbloggen

N

ÄR FRIHANDELSBLOGGEN startades av Svenskt Näringsliv för
fyra år sedan undrade många
vad poängen var
med att driva en fråga där
alla redan höll med. Ingen
uppfattade frihandeln som
hotad eller ifrågasatt.
Ett av syftena då var att
bilda opinion för det stora
avtalet mellan EU och
USA (TTIP) och avtalet
mellan EU och Kanada
(CETA). Där fanns det
stort motstånd från protektionistiska krafter – ofta
beväpnade med argument
om miljö-, arbetsrätt,
produktsäkerhet, folkhälsa
och demokrati. Att alla dessa faktorer
var väl säkrade i avtalen spelade mindre
roll; desinformation och mytbildning
var det normala sättet att debattera från
motståndarna till frihandelsavtalen.

ut hårt som traditionell protektionist. Plötsligt var ett huvudtema i USA:s presidentval vem som
kunde vara mest protektionistisk.
Samtidigt har konsekvenserna av
Trumps politik blivit att frihandelsmotståndarna i övriga världen, och
främst EU, uppfattas vara i ytterst dåligt
sällskap. Det har blivit ett
problem och tonläget från
protektionisterna i EU är
märkbart dämpat.
Försöken att stoppa
CETA misslyckades och det
gick i allt väsentligt
igenom i höstas, ett
frihandelsavtal
med Japan har
undertecknats
och olika avtal
med stora delar
av Syd- och
Mellanamerika
är på gång.
TPP-avtalet mellan USA och
elva andra länder i Stilla
havsregionen var
färdigförhandlat
men kastades i
papperskorgen av
Trump. Men nu
har de elva åter-

”Det är
önskvärt
med ett regel
system för
handel som
gäller hela
planeten”

NÄR USA:S PRIMÄRVAL inleddes ändrades
spelplanen radikalt. Donald Trump gick
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stående länderna gått vidare
med avtalet utan USA.
KINA GÅR I SPETSEN för en
frihandelsvänlig retorik
som, tyvärr, inte i alla delar
motsvarar Kinas eget agerande. Men det är klart att istället
för att bli det land alla handelspartners försöker blidka, har USA hamnat vid sidan om när det gäller villkoren
för världshandels utveckling.
Så förhoppningsvis blir dagens
utveckling en väckarklocka för politiker
och medborgare som inser att den globala frihandeln inte kan tas för given.
Idealet vore att världens länder kan
samla sig och blåsa nytt liv i WTO. Den
flora av frihandelsavtal vi nu får är visserligen bra, men det är önskvärt med
ett regelsystem för handel
som gäller hela planeten.

PETER BRYNTESSON
Seniorrådgivare (FFI)
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peter.bryntesson@
fkg.se

LEIF OHLSSON
Seniorrådgivare (FFI)
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Glad. NEVS vd Stefan Tilk.
och koncernchef.
– GSR ger oss inte bara oss ett
finansiellt tillskott, företaget är också
mycket engagerat i elbilar och affärer
runt elbilar och olika satsningar mot ett

Urstarkt år för Scania och Volvo
AFFÄRER Det går bra för de svenska
lastbilstillverkarna. Scania talar om
ett rekordår såväl ekonomiskt som
volymmässigt.
– Vi går för fulla hus, konstaterade
Scania-vd Henrik Henriksson. Han
berättar att omsättningen ökat med 15
procent och rörelseresultatet med 22

procent samtidigt som tillverkningsvolymen passerade den magiska gränsen
100 000 lastbilar. Eftersom Scania inte
är publikt eller börsnoterat är siffrorna
att betrakta som inofficiella.
Även för AB Volvo blev 2017 ett
rekordår.
– Under 2017 uppnådde Volvokon-

grönare samhälle, tillägger han.
Ett exempel på detta är nyheten
som meddelades vid samma presskonferens: GSR Capital har planer på att, via
Nissan Batteries, etablera en fabrik för
sammansättning av batterier för elbilar
i Trollhättan. Elbilsbatterierna som
sätts samman i Trollhättan kommer att
användas i NEVS elbilar, men även för
andra aktörer i Sverige.
– NEVS uppfyller alla förutsättningar
för en sådan tillverkning; god tillgång
på elkraft, perfekt läge nära älven,
vägar och järnvägar. Vi ligger mitt i
Sveriges industriella hjärta, med NEVS,
Volvo och många andra företag inom
automotive. På NEVS eget industriområde finns dessutom mark för en sådan
fabrik, avslutar Stefan Tilk.

cernen sin högsta försäljning och sitt
bästa rörelseresultat någonsin. För
helåret ökade vi vår försäljning med
11 procent till 335 miljarder kronor och
förbättrade vårt rörelseresultat till 30,3
miljarder, berättar Martin Lundstedt,
vd och koncernchef.
En intressant notering för leverantörsindustrin är att AB Volvos lönsamhet och rörelsemarginal steg från 6,9
procent till 9,1 procent på helåret 2017.

Protektionist.

Donald Trump har
ritat om spelplanen för
världens frihandel.
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INVESTERINGAR NEVS har tecknat
ett viktigt avtal med den kinesiska
investeraren GSR Capital, som innebär
att GSR investerar 500 MUSD (ca 4
miljarder kronor) i NEVS. Samtidigt
avslöjade GSR att man har planer på att
etablera en sammansättningsfabrik för
batterier till elbilar i Trollhättan.
På kort tid har NEVS, enligt egen
uppgift, fått in drygt 8 miljarder kronor
i externt kapital från Kina. Först i
höstas genom samförståndsavtal med
taxitjänsten DiDi och senast genom
riskkapitalbolaget GSR Capital, bland
annat verksamt inom E-mobilitet.
– Detta betyder enormt mycket
för vårt företag. Vi har letat efter en
långsiktig partner och GSR Capital blir
perfekt för oss, säger Stefan Tilk, vd

Foto: NEVS

NEVS har tagit in 8 externa miljarder
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Dags att digitalisera
din supply chain?
PipeChain tar dig hela vägen.
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PipeChain är en molntjänst som ger dig en helhetsbild av din supply chain och
uppmärksammar leveransproblem. I tjänsten finns stöd för att både koppla upp
maximalt antal kunder och leverantörer elektroniskt och effektivisera prognos-,
order- och leveransprocesser. Genom att kunder och leverantörer får del av samma
information och nyckeltal är det lätt att diskutera förbättringar och kontinuerligt
effektivisera din supply chain.
www.pipechain.com

Geely tar
över Polestar
i motorsport
BILSPORT Volvo Cars
huvudägare, kinesiska
Geely, startar en egen
motorsportavdelning
under namnet Geely
Group Motorsport.
Verksamheten kommer
att ledas av Alexander
Murdzevski Schedvin
som genom åren bland
annat varit verksam inom
motorsport på Volvo Personvagnar Sverige och
under senare år Polestar.
Organisatoriskt överförs
all Polestars bilsportverksamhet till den nya
motoravdelningen.
Volvo har en lång historia inom bilsport – från
rally på 60-talet via grupp
A- och BTCC-racing på
80- och 90-talen till WTCCracing. Ifjol segrade CYAN
Racing (Volvo) i denna
serie genom föraren Thed
Björk.
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Svängkranslager
för fordonsindustrin

Rollix, har konstruerat och tillverkat speciella
svängkranslager med en diameter på 100 till 6000
mm, med och utan växel sedan 1969.
95% av produktionen exporteras till över 65 länder.
Rollix levererar svängkranslager för ett brett
utbud av applikationer i hela fordonsbranschen.
Rollix tillhanda håller komplett utveckling och
Marknadsföring av sina produkter.
•
•
•
•
•

Koncept till nya produkter från forskning och
utvecklingsavdelningen.
Design
Tillverkningsprocess
Kontroll och provning
Logistik

En lämplig produkt konstrueras och tillverkas
enligt kundernas behov.
Representerad över hela världen har Rollix en
Internationell policy och eftersträvar alltid högsta
Kvalitetsnivå.
Besök www.rollix.com

Svängkranslager till:
• Skogsmaskiner
• Lyftkranar
• Trailers
• Robotar
• Vindkraftverk
• Truckar

www.mecatrade.se

Kontakta: Robert Gutegård +46 702 94 47 89
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