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 SIDAHL OM NYA POLITISKA LÄGET:   

”Vi som arbetar med  
att tillverka välstånd 
behöver stabilitet...” 
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kan öka biltrafiken
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Crowd funding utan 
att tappa styrningen



JAG HAR VÄNTAT med att skriva min ledare till dagen efter 
riksdagsvalet, lite för att skriva av mig inför kommande 
regeringsperiod, lite så där småförnuftigt om sådant som 

en gammal eller ny regering borde läsa, men ”tji” fick jag – 
ingen vann! 

Men klart är att det politiska landskapet har transformerats 
från tydliga alternativ och block till en röra av färgklickar på 
den politiska paletten.

Vi som arbetar med att tillverka välstånd behöver stabilitet 
för vår planering och ett land som vinner respekt i omvärlden 
med stabil finanspolitik och tydlig näringspolitik vid sidan om 
självklara ”hygienfrågor” som vård, skola och omsorg.

Nu riskerar vi i stället en tid av politikerröra där man takti-
serar för stunden och lämnar stora viktiga frågor som industri- 
och näringspolitik i vänteläge. Otydlighet med Sveriges ledning 
leder till att vi sätter hela landet i paus och att viktiga reformbe-
slut och obekväma åtgärder uteblir. 

JAG BLIR BARA så nervös – vi kommer ju inte att behålla högkon-
junkturen hur länge som helst och då blir det tufft med en svag 
regering. Ty runt hörnet finns alltid nästa lågkonjunktur. Vi 
som är i branschen vet att fordonsindustrin går i sjuårscykler. 
Det sägs också att det är en mogen industri. Samtidigt framhålls 
fordonsindustrins anpassnings- och omställningsförmåga, inte 
minst tack vare, eller om man så vill, på grund av att den är global.

I dag är fordonsindustrin lokomotivet i den svensk ekono-
min. Både fordonstillverkare och leverantörer har fullt upp, kör 
så att det ryker. Men runt hörnet finns inte bara nästa lågkon-
junktur, utan även industriell förändring driven av teknikskif-
ten. Vi har en helt ny typ av industri framför oss, och på några 
områden är den redan här. Det handlar om digitalisering – AI 
– automatisering – som behöver sin rätta politik för fortsatt 
svensk konkurrenskraft för framtida välfärdsinvesteringar.

VÅR DAG I oktober, Stora Leverantörsdagen med årets tema ”The 
Industry in Transformation”, skall ge oss inspiration och kanske 
några svar på resan.

Så långt FKG, men landet Sverige? Hur ser färdplanen ut för 
kommande år? Oavsett om det bildas nya, gamla eller nygamla 
politiska konstellationer hoppas jag att man på riktigt utser en 
Industriminister med det samlade ansvaret för Sveriges väl-
ståndsmaskin där tillväxtåtgärder och långsiktig industripolitik 
ingår vid sidan om korta beslutsvägar till finans och utbildning.

Världen förändras. Gamla upparbetade handelsvägar blir nya 
genom kaospolitik som är svår att greppa. Ständig förändring i 
vårt Europa i botten driven av befolkningsflytt, antingen bero-
ende på flykt eller bara för att man vill. 

Summan av allt detta blir en omvärld i gungning och då 
behöver vi inte mer av den varan på hemmaplan också. 

Nej, sätt er ner och tala med varandra på ett vuxet sätt – är 
det för mycket begärt?

SIDAHL september 2018
Fredrik Sidahl är vd för FKG. Nås på fredrik.sidahl@fkg.se

Moget och stabilt ledarskap, tack! 

MEET THE FUTURE  
OF INDUSTRIAL DIGITIZATION

Går parallellt med ProcessTeknik 

Nordens största mötesplats för framtidens automation

9 –11 oktober 2018 Svenska Mässan, Göteborg

Hämta din kostnadsfria entrébiljett på scanautomatic.se
                Fordonskomponenten   3 / 2018  3

”WE CREATE PRODUCTS  
WITH PRECISE,  

UNIQUE QUALITIES.  
FOR THE ENTIRE INDUSTRY.”

ANDREAS LJUNGBERG,
CEO, INXIDE AB.

Expert of advanced solutions.
One of 1200 exhibiting companies  
at Elmia Subcontractor.

Development is moving fast – it is no longer  
”Business as usual”. Meet the future at Elmia  
Subcontractor, the leading industry event in  
Scandinavia, where purchasers, product developers 
and decision makers come to source materials, 
components and innovative solutions.

JÖNKÖPING, SWEDEN  |  NOVEMBER 13–16, 2018

FOCUS 2018: 
∂  Emerging Technology
∂  Smart Supplier
∂  Global Outlook
∂  Digital Transformation
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Digitalisera din
Supply Chain
PipeChain tar dig hela vägen

www.pipechain.com info@pipechain.com

PipeChain är en molntjänst med ett stort nätverk av uppkopplade företag. 

Koppla dig till vårt nätverk och bli digital, med maximalt antal kunder och 

leverantörer. Öka sedan digitaliseringen och dina mervärden steg för steg.

Det är hög tid att anmäla sig 
till årets upplaga av Stora 
Leverantörsdagen, SLD2018. 
   I år infaller evenemanget  
24–25 oktober. Temat är ”The 
Industry in Transformation”. 

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

– Aldrig tidigare har förändring 
gått så fort drivet av digitalise-
ring, miljö, hållbarhet och auto-
matisering, säger FKG:s vd Fred-
rik Sidahl som tillsammans med 
kansliets Gabriella Banehag, Peter 
Bryntesson och styrelsens med-
lemmar ligger bakom det digra 
programmet för SLD2018.

SLD2018 är tänkt som en resa 
in i framtiden. Scanias koncern-
chef, Henrik Henriksson, inleder 
med att tala om Scanias transfor-
mering från lastbilstillverkare till 
ett företag som kopplar helhets-
greppet om hållbara transporter. 
AB Volvos tekniske direktör, Lars 

Stenqvist, kommer att spegla 
balansgången mellan känd och 
ny teknik. 

Volvo Cars inköpsdirektör, 
Martina Buchhauser, kommer 
att tala om Volvos transformering 
från ett bilmärke bland alla andra 
till ett framtida premiummärke. 
Johan Löfvenholm kommer att 
spegla den förstärkta konkurrens-
kraft som Autolivs avknoppning 
Veoneer innebär inom trafiksäker-
het. Mats Harborn, EU:s handels-
kammare Kina, och Bengt Lind-
qvist, Teknikföretagen, kommer 
att prata framtida affärsmöjlighe-
ter och ekonomi, medan Thomas 
Hörnfeldt, SSAB, och Josef R 
Wuensch,BASF, kommer att prata 
om material och fram tida krav.

Som alltid inleds Stora Leveran-
törsdagen med en seminarie- och 
mingeldag, onsdag 24 oktober. 
Fyra intressanta seminarier med 
olika värdar finns att välja mellan. 
Ett handlar om affärsmöjligheter 

på USA-marknaden, ett annat om 
standarder och finansiering vid 
expansion och export, ett tredje 
om FoU-stöd för SME-företag 
och det fjärde om megatrendernas 
konsekvenser för leverantörsindu-
strin. Boka i tid för att vara säker 
på plats! 

Vill man inte gå på något 
seminarium, så finns tjugotalet 
utställare på plats för att visa vad 
de kan.
   Mingelmiddag med underhållning 
avslutar den inledande dagen. Värd 
för middagen är the State of South 
Carolina European Office. 

Klockan 08.00, dagen därpå, 
inleds registreringen inför huvud-
programmet på SLD2018.

Allt knyts samman med utde-
landet av Stora Leverantörspriset 
2018 – vem eller vilka som får det 
vet vi torsdag 25 oktober klockan 
15.30. Fyra nominerade kandida-
ter ligger framme att ta ställning 
till från juryns sida.
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”En resa in i framtiden”
Förändringens vindar i fokus på SLD2018

Läs mer om årets 
talare på sidorna ...
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Du förlitar dig på maximal flexibilitet.
Du söker efter intelligenta och intuitiva lösningar.
Vi digitaliserar pneumatiken.  

Världens första inom digitaliserad pneumatik: Festo Motion Terminal VTEM 
Festo Motion Terminal VTEM skapar nya grundläggande dimensioner i en 
värld av automation. Det är världens första ventil som styrs via appar. Den 
kombinerar fördelarna med elektrisk och pneumatisk teknik för många 
funktioner som idag kräver mer än 50 komponenter.
www.festo.com/motionterminal

Digitaliserad 
pneumatik

Festo AB

040-383800
www.festo.se

Ad_VTEM_251x372_en_se_4c_V01.indd   1 02.04.2017   18:34:57

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

More at gnotec.com

View our video

Branschen träffas i Göteborg. SLD2018: Spännande talare, intressanta 
möten och brännande ämnen. Välkommen till årets stora branschträff. Missa 
inte heller mingelmiddagen med undehållning, liksom smygstarten dagen före. 
 Foto: Jeanette Larsson
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G Ö R AN B J Ö R K LU N D

För Scania är det självklart att 
hållbarhet och lönsamhet går 
hand i hand – här och nu och i 

ännu högre grad i framtiden, menar 
Henrik Henriksson. 

– Vi får dagligen bevis på att det 
ekosystem för transport och logistik 
som Scania är en del av rör sig i rätt 
riktning för att möta utmaningarna 
på hållbarhetsområdet. Efterfrågan 
på hållbara transportlösningar ökar 
starkt, inte bara från våra kunder 
utan även från deras kunder – köpar-
na av transporttjänster, säger han.

Från Scanias sida tror man att 
företag som inte är med och tar 
fram lösningar på vår tids håll-
barhetsutmaningar kommer att få 
svårt att överleva. Frågan är inte om 
framtidens transporter kommer att 
vara hållbara, utan när. Den insikten 
sprider sig bland företagets kunder 
och deras kunders kunder.

 
Förutsättning för att få leverera
Frågan är vilka konsekvenser detta 
kommer att få för leverantörsledets 
struktur. Följer befintliga leverantö-
rer med i transformeringen eller till-
kommer nya, och i så fall inom vilka 
områden?

– Vi vill arbeta med leverantörer 
som delar våra värderingar och vårt 
engagemang för att driva övergång-
en till ett hållbart transportsystem. 
I dialogen med våra leverantörer 
förklarar vi varför hållbarhet är 
viktigt för Scania, hur det påverkar 
dem och vilka förväntningar vi har, 
svarar Henriksson och fortsätter: 

– Vår bild är att det finns ett stort 
engagemang för dessa frågor också 
bland våra leverantörer, vilket bland 
annat visat sig i den positiva respons 
som lanseringen av Scania Supplier 
Code of Conduct resulterat i. Vår 
Code of Conduct och CO2-kraven i 
våra transportköp är två exempel på 
vad vi förväntar oss av våra leveran-
törer och är förutsättningar för att 
vinna affärer och leverera till oss.

Det är Scanias övertygelse att de 
leverantörer som inte är beredda att 
följa med i transformeringen kom-
mer att få det tufft i framtiden, inte 
bara som leverantör till Scania utan 
även som leverantör till övrig for-
donsindustri och som aktör i sam-
hället i stort.

– Vårt erbjudande av produkter 
och tjänster för hållbara transport-
lösningar har inneburit såväl till-
komst av nya leverantörer som utö-

kade affärer för befintliga. En starkt 
bidragande faktor till en intakt 
leverantörsstuktur är det faktum 
att vårt hållbarhetserbjudande på 
produktsidan sedan lång tid till-
baka vilar på marknadens bredaste 
portfölj av motorer för alternativa 
bränslen. 

Nya företag får chansen
Han berättar att de elektrifierade 
produkterna (BEV & HEV) däremot 
inneburit ett antal nya leverantörer, 
där befintliga leverantörer ännu inte 
kunnat möta upp med de kompo-
nenter som efterfrågas.

Även utvecklingen av ett starkt 
tjänsteerbjudande för mer hållbara, 
säkra och smarta transporter har 
bidragit till nya möjligheter för 
Scanias leverantörer och en utökad 
leverantörsbas, menar han.  

   I samband med lanseringen av 
den nya lastbilsserien framhölls de 
svenska leverantörernas engagemang 
och förmåga. Kan dessa prestationer 
innebära nya och utökade affärer 
med Scania eller rentav även MAN?

– Vi har precis introducerat sista 
delen i lanseringen av den nya last-
bilsserien och ser nu tydligt effekten 
av leverantörernas förmåga. Generellt 
har den svenska delen av vår leveran-
törsbas hanterat introduktionerna på 
ett utmärkt sätt och väl kunnat möta 
de mycket goda försäljnings volymer 
vi sett det senaste året. Den svenska 
delen har ökat sin andel av levererat 
volymvärde till det nya programmet 
jämfört med det gamla och utgör nu 
cirka en tredjedel av vår total.
    Scania och MAN samarbetar tätt 
på inköpsområdet vilket öppnar 
möjligheterna för utökade leveran-

törsbaser hos båda. Detta, tillsam-
mans med de svenska leverantörer-
nas goda konkurrenskraft och för-
måga att leverera mot pressade tids-
planer, har lett till att svenska leve-
rantörer också vunnit affärer hos 
MAN, enligt Henrik Henriksson. 
 
Driver på i VW-gruppen
Slutligen frågar vi Henrik Henriks-
son om hans tankar för framtiden 
vad gäller Scania som varumärke 
med sina rötter i Sverige. Många 
leverantörer undrar kring Söder-
täljes framtida makt och påverkans-
förmåga.

– Sverige är unikt som trots sin 
begränsade storlek har två stora  
fordonskluster. Scania fortsätter  
att investera stort i Södertälje med 
omnejd och arbetar inom Volk-
swagen-gruppen för att viktiga 

investeringar ska läggas här, svarar 
han och fortsätter:

– Förutom direkta investeringar i 
vår egen verksamhet så kan vi nämna 
två stora aktuella satsningar i regio-
nen. Etableringen av KTH:s Campus 
i Södertälje – inom ramen för Söder-
tälje Science Park och med hållbar 
produktion som en grundpelare. 
Den andra är regeringens stora och 
viktiga satsning på en testbädd för 
elektromobilitet i Nykvarn. Testbäd-
den kommer att vara teknikledande 
och stärka fordonsklustret i regionen 
och Sveriges konkurrenskraft ur ett 
internationellt perspektiv.

Henrik Henriksson inleder 
SLD2018. Kan dagen få en mer 
intressant start?

SLD2018  
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Utan hållbarhet, 
ingen lönsamhet
Lösningsorienterade leverantörer 
vinner mark när Scanias krav ökar

”Scania 
fortsätter 
att inves
tera stort 
i Söder
tälje med 
omnejd”

”Svenska 
leveran
törer har 
ökat sin 
andel av 
volym
värdet och 
utgör nu 
cirka en 
tredjedel ”

Scania har positionerat sig som en leverantör av 
hållbara transportlösningar. Koncernchef Henrik 
Henriksson inleder årets upplaga av SLD, Stora Leve-
rantörsdagen, med att berätta om denna industriella 
transformation mot framtiden.

PÅ SCEN: TORSDAG 25 OKTOBER, 09.15 
 

Bara sett början. Kraven på hållbara transporter  kommer att bli ännu viktigare i framtiden, säger Scanias koncernchef Henrik Henriksson. Redan i dag är efterfrågan stor, även hos Scanias 
kunders kunder. Elektrifieringen är ett område  där nya leverantörer kommit in i Scania på bekostnad av befintliga som inte klarat att leverera de komponenter som efterfrågas.  
Lilla bilden ovan: Den elektrifierade Scania G 360   4x2.  Foto: Göran Wink / Tobias Ohls

TALARE
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EN DEL AV FRAMTIDENS 
FORDONSINDUSTRI

www.nitator.se

GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

Från delområde till  
kärnverksamhet
Veoneer – när avknoppning är vägen framåt

SLD2018  

PÅ SCEN: TORSDAG 25 OKTOBER, 13.30 
 

”Fokusering  
skapar mervärde 
för medarbetare,  
kunder, aktieägare 
och leverantörer”

Johan Löfvenholm, Veoneer
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Då Veoneers Johan Löfvenholm 
äntrar scenen på SLD2018 är rubriken 
”Creating trust in mobility”. 
   Han kommer att berätta hur en Tier 1 
flyttar fram sina marknadspositioner 
inom trafiksäkerhet ytterligare genom 
en avknoppning till ett eget bolag för 
den FoU-intensiva spetsteknologin.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

Ur Autoliv skapades under 2017 ett 
nytt bolag,Veoneer, även det börs-
noterat. Tanken bakom avknopp-

ningen är att bägge företagen ska få möj-
lighet att fokusera på sina respektive 
verksamheter och marknader. Autoliv 
som världsledande på säkerhetsbälten, 
krockkuddar och rattar, och Veoneer som 
världens största företag inom förarassistans-
system (ADAS) och autonom körning (AD). 

– Fokusering skapar mervärde för 
medarbetare, kunder, aktieägare och leve-
rantörer. De båda företagen har olika takt i 
teknikutvecklingen, våra medarbetare har 
olika kärnkompetenser, det finns få syner-
gier gentemot kund, tillväxttakten och 

investeringsbehoven liksom aktieägarpro-
filen skiljer sig åt, säger Johan Löfvenholm, 
Chief Operating Officer på Veoneer. 

 Är det något som andra leverantörer 
kan ta efter och varför?

– Varje företag måste göra sin egen 
analys, där man tittar på de enskilda 
delarna och därefter analyserar vad som 
bäst skapar värde, svarar han.

 Som Tier 1-leverantör har delade 
Autoliv med spjutspetsföretaget Veoneer 
en närmast unik ställning hos fordons-
tillverkarna. Utvecklingsföretaget Zenuity 
som samägs med Volvo Cars är ett spän-
nande exempel på vad man kan göra.

– Samarbetet med biltillverkarna fung-
erar bra. De har god förståelse för beho-
vet av att fokusera. Vi befinner oss i en av 
de största förändringarna som fordons-
industrin varit med om. Det är främst tre 
megatrender som påverkar fordonsindu-
strin i dag; autonom körning och ständig 
uppkoppling, nya mobilitetslösningar, 
samt eldrift och andra rena energikällor, 
säger Johan Löfvenholm och fortsätter: 

–  När förändringar är stora ökar utveck-
lingstakten, komplexiteten och osäkerheten. 

Det innebär att biltillverkarna i allt högre 
grad behöver leverantörer som tar ett 
större systemansvar generellt. Detta inne-
bär att de ställer högre krav på samarbete 
och partnerskap än tidigare.

 Veoneer är en Tier 1, med ett eget leve-
rantörsled inom såväl komponenter som 
tjänster. Teknikresan innebär också att 
leverantörsföretagens förmåga måste öka, 
enligt Johan Löfvenholm.

– I takt med att vi tar mer ansvar, 
ställs också högre krav på Tier 2. Som ett 
exempel ställs högre krav på mjukvara 
i hela värdekedjan. Det bästa exemplet 
på detta är kanske vårt eget så kallade 
”software development house” Zenuity. 
När teknikutvecklingen går snabbt är det 
viktigt att arbeta tillsammans med andra 
företag för att få fram bästa lösningen. 
Tillsammans med mjukvara utvecklad 
av Zenuity är Veoneer väl positionerat 
som en heltäckande leverantör av föra-
rassistanssystem (ADAS) och system för 
autonom körning (AD).

TALARE

50 years of...
AUTOMOTIVE PLASTIC PARTS
B E C AU S E  W E  C A N  -  S I N C E  1 9 6 8

Trä f fa  o s s  på

SLD 2018
25 oktobe r
Välkomna !
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Allt du behöver veta om VPL®

www.leqm.se
LEQM AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, Sweden
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Vill du veta mer om hur vårt projektledningssystem för komplexa 
utvecklingsprojekt fungerar? På vår användarportal hittar du  

utbildningsfilmer, svar på vanliga frågor och snabbguider.  
Allt samlat och ordnat på en och samma plats.

Hur klarar man balansgången mellan 
ny respektive välkänd teknik? 
   Volvo-koncernens tekniske direktör, 
Lars Stenqvist, är en av talarna på 
SLD2018. Han kommer att tala om den 
tekniska transformering som pågår.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

Den från Scania till AB Volvo rekrytera-
de Lars Stenqvist föredrar att prata om ny 
respektive välkänd teknik. Förbrännings-
motorn må ha funnits i över 100 år, men 
dagens motorer är bland det mest högtek-
nologiska man kan tänka sig, påpekar han. 

– Vi behöver fortsätta utveckla dagens 
teknik parallellt med att vi utvecklar de 
nya teknikområdena. Att hitta den rätta 
balansen är svårt men mycket intressant. 
Jag tycker att fordonsindustrin i allmän-
het och Volvokoncernen i synnerhet hit-
tills lyckats mycket väl med att hitta rätt 
balans, säger Lars Stenqvist.

Står inför en revolution
Det händer mycket inom fordonsindustrin 
och främst inom områdena automation, 
elektrifiering och digitalisering, där fordon 

är uppkopplade mot varandra och mot 
infrastrukturen. 

– Från vår sida är vi övertygade om 
att världens transportbehov kommer 
att fortsätta öka, bland annat eftersom 
världens befolkning ökar, urbaniseringen 
fortsätter och e-handeln växer snabbt. 
Samtidigt vet vi att transporter bidrar  
till miljöproblem, trafikinfarkt och buller 
och vi måste hitta lösningar som mot-
verkar detta, säger Lars Stenqvist och 
tillägger att automatisering, elektrifiering 
och digitalisering var för sig kan bidra till 
positiv utveckling, men när man skapar 
lösningar där alla tre områdena samver-
kar kommer vi att se en revolution av 
transportbranschen.

Goda relationer med båda typerna
Den tekniska tranformeringen påverkar 
även leverantörsledet. Sker det genom 
strukturella förändringar med nya leve-
rantörer eller följer nuvarande leverantö-
rer med, och i så fall inom vilka områden?

– Både och. Det är absolut så att våra 
nuvarande leverantörer investerar för 
framtiden, både genom att fortsätta 
utveckla nya innovativa lösningar inom 

välkänd teknik, men också genom att ge sig 
in i de nya tekniska områdena automation, 
elektrifiering och digitalisering. Samtidigt 
kommer det helt nya företag som från start 
inriktar sig på den nya tekniken. För oss är 
det viktigt att ha bra samarbeten med bägge 
typerna av företag.
På en tidigare Stora Leverantörsdagen 
lyfte dåvarande inköpsdirektören för 
Volvo-koncernen, Patrik Lundblad, att det 
då fanns få svenska leverantörer med i de 
”nya” lastbilsvarumärken som Volvo bland 
annat lanserat i Kina och Sydostasien. Hur 
ser Lars Stenqvist på detta utspel?

– Generellt är många svenska under-
leverantörer duktiga på följa med. Vi har 
många som är med oss runt om i världen 
med våra olika varumärken. Dock är det 
ofta viktigt med lokal förankring där våra 
produkter tillverkas, antingen genom att 
skapa samarbete med en lokal partner 
eller genom att starta egen verksamhet på 
de olika marknaderna.

Lars Stenqvists medverkan är emot-
sedd. Hans erfarenheter är gedigna från 
Scania- och Volkswagen-familjen.

Håller alla dörrar öppna
I Volvos leverantörsled ryms både ny och välkänd teknik 

PÅ SCEN: TORSDAG 25 OKTOBER, 09.45 
 

Spännande utsikter. Volvos Lars Stenqvist tycker 
att fordonsindustrin står inför många intressanta ut-
maningar.. Även  om mycket fokus ligger på ny teknik 
kommer den gamla, välkända tekniken att fortsätta 
behöva utvecklas parallellt ännu en tid. 
 Foto: Bo Håkansson

GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

SLD2018  

TALARE
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PÅ SCEN: TORS 25 OKTOBER, 14.00 
 

››

Hur mår den svenska leve-
rantörsindustrin? I år är det 
Bengt Lindqvist, ekonom på 
Teknikföretagen, som kom-
mer att svara på frågan när 
han berättar om året som 
gått i siffror och nyckeltal.

Vid en första anblick finns för tillfäl-
let inte mycket att klaga på globalt 
sett, konstaterar Bengt Lindqvist. 
Men institutionella faktorer som 
USA:s hot mot frihandeln, Brexit 
med mera, lämnar naturligtvis en 
del att önska. I denna protek-
tionistiska smältdegel är den 
högförädlande fordonsindustrin det 
tydligaste slagträet.

– Vi har sett en påfallande bra 
tillväxt i global produktion av 
personbilar och lätta transportbilar 
sedan finanskrisen 2008–2009. Den 
globala fordonsproduktionen har 
ökat från cirka 73 miljoner fordon 
till 97 miljoner i fjol, säger Bengt 
Lindqvist.

Han berättar att svensk leveran-
törsindustri har orderstockar på 
rekordnivåer. Det innebär att många 
företag har högt resursbehov och 
kapacitetsbrist. 

– Nackdelen är att orderböckerna 
nu inte fylls på i samma takt som 
de senaste kvartalen. Lageromsätt-
ningen för leverantörer i Sverige 
har en tendens att avstanna cirka 

12 gånger om året. I sig inget unikt 
för Sverige. Dock är det bättre än 
för många stora internationella 
drakar, säger Bengt Lindqvist. Detta 
kommer han förstås att fördjupa sig 
ytterligare i på Stora Leverantörs-
dagen.

Det är första gången du med-
verkar på SLD. Har du något 
favoritfordon?

– Ja, jag är stolt ägare av en 
Massey Ferguson 135.

TALARE

Kina är fortsatt en urstark 
och hyperintressant mark-
nad för svenska företag, inte 
minst inom fordonsindustrin. 
Det menar Mats Harborn, 
Scania-man och ordförande 
för den mäktiga europeiska 
handels kammaren i Kina.

På Stora Leverantörsdagen kom-
mer Mats Harborn att berätta om 
Kinas transformation från en sluten 
enpartistat med stenhård planeko-

nomi till en global tiger. Sedan 1982 
har Mats haft privilegiet att föra en 
kontinuerlig diskussion med folk från 

alla samhällslager i Kina. Innan det 
nuvarande förtroendeuppdraget åt 
det europeiska näringslivet, var han 
under åtta år ordförande för den 
svenska handelskammaren i Kina. 

Milt sagt är Mats Harborn väl 
insatt i hur man gör affärer med Kina 
och kineser.

Hans grundtips är att Kina 
kommer att fortsätta växa i relativt 
snabb takt, men med en alltmer 
hackig tillväxtkurva. Det innebär en 
BNP-fördubbling ungefär vart 15:e 
år, vilket gör Kina till världens fortsatt 
största tillväxtmarknad. 

I år tar Bengt tempen  
på leverantörerna

Fossilfritt blir  
konkurrens - 
fördel

Volvos Cars  
transformering  
fortsätter 

Vem vågar stå utanför Kina?

BASF bjuder  
på framtidsresa

Stålproduktion slukar inte bara 
mycket energi, utan innebär även 
omfattande miljöpåverkan. 
   På SLD2018 kommer Thomas 
Hörnfeldt, SSAB, att tala om en 
resurseffektiv och fossilfri framtid 
för ståltillverkning. 

Före sommaren presenterade SSAB, 
LKAB och Vattenfall officiellt samriskbo-
laget Hybrit, vars syfte är att utveckla ny 
teknologi med målet om en helt fossilfri 
produktion till 2045. Fordonsindustrin är 
en av de allra största kunderna hos SSAB, 
och frågan är vad den nya produktionstek-
niken kan innebära?

– I takt med att fordonsindustrin kom-
mer tillrätta med avgasemissioner kommer 
materialen som fordonen tillverkas av att bli 
ännu viktigare för hur miljöpåverkan ser ut. 
Där har stål redan i dag stora fördelar jäm-
fört med material som inte kan återvinnas i 
lika hög grad, säger Thomas Hörnfeldt som 
är hållbarhetsansvarig hos SSAB. 

– Stål är unikt i den meningen att det 
kan återvinnas ett oändligt antal gånger 
utan kvalitetsförsämring. När vi i framtiden 
kommer att kunna framställa stål av järn-
malm helt utan fossila utsläpp, så kommer 
stålet att vara helt i särklass som tillverk-
ningsmaterial.

 Frågan är om det finns ytterligare 
miljöinsatser som går att göra i kedjan mot 
den färdiga bilen avseende stål och dess 
bearbetning.

– Absolut, ju mer höghållfast stål vi kan 
använda i fordon, desto mindre mängd 

stål går åt, vilket gör fordonet lättare. 
Det i sin tur innebär att en mer resurs-
effektiv drivlina kan användas, vilket 
gör fordonet ännu lättare och mer 
effektivt.

 Från SSAB:s sida ser man den 
framtida och ”dyrare” tekniken som 
en konkurrensfördel trots OEM:s 
ständiga kostnads- och tidsjakt.

– Om vi kunde tillverka fossilfritt 
stål med morgondagens process 
redan i dag, så skulle vi vara 20 – 30 
procent dyrare, men vi räknar med 
att den skillnaden kommer att vara 
betydligt mindre i framtiden, med 
stigande miljöavgifter. Dessutom 
skulle prisökningen till konsument 

vara betydligt mindre i ett fär-
digt fordon, och vi ser en tydlig 
betalningsvilja för miljösmarta 
lösningar, både hos konsu-
menter och företag.

GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

SLD2018  

Kemiföretaget BASF är i 
allra högsta grad med på 
fordonsindustrins resa in i 
framtiden. 
   På Stora Leverantörs-
dagen kommer Josef R 
Wuensch, SVP Structural 
Materials & Systems, Auto-
motive, R&D, BASF SE, att 
tala kring temat ”Material 
Innovations for Future 
Mobility”.

BASF är en global koncern 
med många verksamheter 
och produktområden inte 
minst inom automotive.

Företaget bedriver ett 
omfattande forsknings- och 
utvecklingsarbete. Inom auto-
motive är ledorden bränsle-
effektivitet, minskad miljö-
påverkan, samt designmässiga 
friheter för såväl förbättrad 
komfort som säkerhet.

I nära samarbete med sina 
kunder över hela världen 
utvecklar de funktionella 
lösningar och material som 
effektiviserar fordonstill-
verkning och fordonsan-
vändning. BASF:s produkt-
sortiment omfattar allt från 
plast och lackeringsmaterial 
till batterimaterial.

På Stora Leverantörsdagen, 
tar Josef Wuensch med er på 
denna resa med framtidens 
material.

Martina Buchhauser,  
SVP Procurment på Volvo 
Cars, kommer att berätta 
om Volvo Cars trans-
formering från ett varu-
märke i marginalen till 
en spelare att räkna med 
i premium segmentet. 
Detta har även konse-
kvenser för leverantörs-
ledet.

Martina Buchhauser har lång 
erfarenhet från den tyska 
fordonsindustrin, såväl per-
sonbilar som tunga fordon. 
Framför allt har hon arbetat 
med globala inköp och leve-
rantörshantering i nära sam-

arbete med ingenjörs- 
och tillverkningsorgani-
sationer.

Martina Buchhauser 
tog plats i Volvo Cars 
ledningsgrupp i oktober 
2017, dit hon rekryterats  
från BMW där hon var 
SVP för inköp och leveran-
törsnät för interiör/inred-
ning sedan 2012.

Innan hon anställdes på 
BMW arbetade hon i olika 
ledande befattningar hos 
MAN och General Motors 
sedan mitten av 1980-talet.

Hon har en magister-
examen i management från 
Stanford University i Kali-
fornien.

– Alla företag som har globala 
ambitioner måste ha en stark ställ-
ning också på den kinesiska mark-
naden. Den är redan världens störs-
ta marknad inom många områden. 
Håller man inte ställningarna där 
riskerar man att tappa sin position i 
resten av världen, eftersom de som 
är stora i Kina ofta har finansiella 
muskler att dominera andra mark-
nader. Till detta skall läggas att Kina 
inom många områden redan är 
världens mest krävande marknad 
där produkt- och serviceutveckling 
ligger i den globala framkanten. 
Företag med ambition måste vara 
en del av denna utveckling, menar 
Mats Harborn.

Svenska företag klarar sig relativt 

väl i Kina, men borde tänka mer 
långsiktigt och vara mer ambitiösa, 
tycker han. 

– Trenden att utländska företag 
skickar hem utländsk personal är 
oroväckande. Kina har inte slutat 
att växa och för att kunna växa 
med marknaden måste företag 
bredda och fördjupa sin närvaro. 
Kina är en kontinent och förtjänar 
100 procents fokus. Varje region, 
om inte provins, kan betraktas som 
en egen marknad. Det är ett miss-
tag att blanda ihop ansvar för Kina 
med ansvar för andra marknader. 
Vem vågar stå utanför? 

PÅ SCEN: TORSDAG 25 OKTOBER, 11.45 
 

PÅ SCEN: TORS 25 OKTOBER, 15.00 
 

PÅ SCEN: TORS 25 OKTOBER, 11.15 
 

PÅ SCEN: TORS 25 OKTOBER, 10.15 
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Med reservation för eventuella programändringar.

SLD2018  
GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

Anmäl  dig nu
www.fkg.se

INBJUDAN  
TILL SLD2018  
THE INDUSTRY IN 
TRANSFORMATION 
Aldrig tidigare har förändringen gått så fort. Digitalisering, 
miljö och automatisering driver på. 
   Fordonsindustrin är i ledning med autonom teknik, men 
kundernas relation till tekniken förändras.  
   Kommer bilen fortsatt att vara en produkt som människor vill 
äga, eller blir den en tjänst? 

I väntan på teleportering behöver människor fortsatt transporteras i en värld där 
begränsningarna bara blir snävare. Vi har inte obegränsat med utrymme och 
miljön säger uttryckligen ifrån. På årets Stora Leverantörsdag – SLD2018, torsdag 
25 oktober, får du inspiration att följa med i förändringen. 
   Bland årets talare finns Scanias Henrik Henriksson, AB Volvos Lars Stenqvist, 
Volvo Cars Martina Buchhauser och Johan Löfvenholm från Veoneer. 
   Dessutom delas Stora leverantörspriset 2018 ut för insatser inom svensk 
leverantörsindustri. SLD2018 inleds redan onsdag 24 oktober med seminarier, 
ut ställningar och branschmingel.  
   Varmt välkommen till årets tyngsta branschträff!
        Se hela programmet på nästa sida.
   

SLD2018,  Stora Leverantörsdagen: 
Information och priser

VAD OCH NÄR? 
SLD2018, Stora Leverantörsdagen, 24–25 oktober. 

VAR? 
Hela konferensen (seminarier/ mingel middag/
huvudprogram) hålls på Lindholmen Conference Centre 
på Norra Älvstranden, Göteborg. (Adress: Lindholmspiren 
3–5). Det är ett stenkast från hotell Radisson Blu Riverside 
(där du bor om du bokar genom oss).

PRIS SLD, STORA LEVERANTÖRSDAGEN 
2 500 kr inkl. lunch/kaffe (inkluderar smygstart seminarier 
onsdag samt huvudprogram torsdag)  
Icke FKG-medlem: 5 000 kr inkl. lunch/kaffe.

PRIS MINGELMIDDAG MED UNDER HÅLLNING  
24 OKTOBER KL 18.30  
850 kr inkl. välkomstdrink, 2 glas vin/öl/alkoholfritt och 1 
avec samt kaffe ingår. Samma pris för medlem som icke.

HOTELLRUM 24–25 OKTOBER
1 450 kr/person och natt i enkelrum. Bokas via oss, i mån 
av plats. Betalas vid utcheckning. Du bor på Radisson Blu 
Riverside Hotel, Lindholmspiren 4.

ANMÄLAN 
Sista anmälningsdag 19 oktober, i mån av plats.  
Anmälan är bindande från 16 oktober. Ev. no show på 
konferens/middag/hotellrum faktureras av FKG i efterhand.  
Välkommen!  
För mer info kontakta gabriella.banehag@fkg.se 

Anmäl dig i dag! 

Henrik Henriksson, 
Scania

Martina Buchhauser,  
Volvo Cars 

Lars Stenqvist, 
Volvo Group

 Johan Löfvenholm, 
Veoneer            

Mats Harborn,  
EU Chamber of  

Commerce/ China

 Thomas Hörnfeldt, 
SSAB

       Lennart Ekdal, 
 moderator

Bengt Lindqvist, 
 SE Teknikföretagen

  

 Josef R. Wuensch, 
BASF 

       Fredrik Sidahl,  
vd FKG

TALARE

SLD2018, STORA LEVERANTÖRSDAGEN, 
24–25 OKTOBER 2018, 
LINDHOLMEN CONFERENCE CENTRE, GÖTEBORG

SMYGSTART – INFÖR SLD2018
ONSDAG 24 OKTOBER 
Seminarier, kl. 13.00–17.30 
Plats: Lindholmen Conference Centre på Lindholmen Science 
Park, Lindholmspiren 3, Göteborg. 
Samtliga seminarier är kostnadsfria, men kräver föranmälan.

PASS 1 • 13.00–15.00

Seminarie 1 • lokal Tesla. 
Opportunities in the US Automotive market 
 – considerations or alternatives?
State of South Carolina Europe Office, Swedbank,  
Central South Carolina Alliance.

Seminarie 2 • lokal Kelvin
Finansiering vid expansion och standarder som möjligheter vid export 
Hur finansierar man internationalisering av verksamheten?  
Här får du veta mer om vilka möjligheter som finns och inte minst ges  
chans till en första kontakt. Annette Johansson och Jens Breaum från SEK,  
Åsa Larsson och Anders Hoffman från EKN samt Erik Eklund från SIS.

KAFFEPAUS, NÄTVERKANDE, AFFÄRSMÖTEN – 15.00-15.30

PASS 2 • 15.30–17.30

Seminarie 3 • lokal Tesla
FoU-stöd för små och medel stora leverantörsföretag
FFI är ett av Sveriges största forskningsprogram och står för  
Fordon-Forskning-Innovation. Runt 900 miljoner kronor fördelas i de olika 
programråden. Små och medelstora bolag har alla möjligheter att ta del av 
dessa pengar som staten satsar på fordonsindustrin. Detta seminarium visar 
exempel på att det är möjligt och att resultaten kan göra stor skillnad för 
mindre företag.  
Föreläsare på seminariet är Christina Kvarnström – programledare FFI, 
Vinnova, Elisabeth Sagström – avdelningschef Tillverkning, RISE (Swerea), 
Peter Bryntesson – senior advisor, FKG, Marlene Holm – projektledare 
Kranbil 2.0, Vemservice AB, Anders Holmqvist – projektledare, Inxide 
AB, Erik Ekengren – CTO, Accilator Technologies AB. Avslutningsvis en 
paneldiskussion om Era framtida möjligheter.

Seminarie 4 • lokal Kelvin
Outside view of how the megatrends affect the automotive suppliers
In cooperation with Swedish-German chamber of commerce and Fraunhofer 
Automobile Production Alliance we will learn more about the German view  
of the automotive industry in change.

• How the autonomous driving will affect the supplier industry. New hard-/
software will be produced and what parts are not needed anymore.

• Industrie 4.0. How far is the German industry and is it necessary for a 
Swedish supplier to implement this?

• How to do business in Germany and Industry Supply in Hannover 2019 
(Sweden Partner country)

 

HUVUDPROGRAM – SLD2018
TORSDAG 25 OKTOBER 
Programpunkter, kl. 09–16.30
Plats: Lindholmen Conference Centre på Lindholmen Science 
Park, Lindholmspiren 3, Göteborg.

08.00 Registrering. 

08.45 Walk in. 

09.00 Inledning med Fredrik Sidahl, vd FKG, och Lennart Ekdal, moderator.  

09.15  Industrial transformation for the future 
 Henrik Henriksson, President and CEO Scania

09.45 Leading in Technology: Balancing well-known and new technologies   
 Lars Stenqvist, Chief Technology Officer and Executive Vice  
 President, Volvo Group

10.15   China a Nation i transformation 
 Mats Harborn, President,  
 European Union Chamber of Commerce in China

KAFFEPAUS

11.15    A resource efficient and fossil free future  
 Thomas Hörnfeldt, SVP Sustainability & Public Affairs,  SSAB

11.45  The transformation of Volvo Cars  
 Martina Buchhauser, Senior Vice President,  
 Global Procurement Volvo Cars

LUNCH

13.30  Creating trust in mobility   
 Johan Löfvenholm, Chief Operating Officer, Veoneer (earlier Autoliv)

14.00  Leverantörsåret 2017 i siffror  
 Bengt Lindqvist, Senior Economist-Industrial Analyst,   
 Teknikföretagen

KAFFEPAUS

15.00  Material Innovations for Future Mobility 
 Josef R. Wuensch, SVP, Structural Materials & Systems, Automotive  
 R&D, BASF SE

15.30  Stora Leverantörspriset/Annual Supplier Award 2018

16.00  SLD2018 AVSLUTNING

ALLA PROGRAMPUNKTER TOLKAS TILL ENGELSKA!  

Mingelmiddag med underhållning.  
Från kl 18.30 på Lindholmen Conference.  
Middagen beställs separat och ingår inte i  konferensavgiften.
 

  

Observera att fotografering kommer att ske under hela dagen.
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NY MEDLEM

MARTIN KRANTZ

Ålder: 47 år.
Yrke: Vd för Smart Eye. 

Civilingenjör inom  
teknisk fysik, 

Familj: Sambo och fyra 
barn, varav ett utflyttat.

Intressen: Litteratur  
och styrketräning. 

Lyssnar på: Metal.
Håller på: Blåvitt.

Kör: XC 60.
 

DETTA ÄR SMART EYE
• Företaget grundades 1999 

i Göteborg och har i dag cir-
ka 85 anställda och omsät-
ter runt 50 miljoner. Smart 
Eye har två huvudsakliga 
affärsområden: Applied 
solutions – bland annat  
automotive-lösningarna 
– och Research instru-
ments – apparatur för 
forskning. 

• 2016 blev bolaget börs-
noterat och fick in 120 
välbehövliga miljoner för 

att kunna göra tunga inves-
teringar och driva verksam-
heten fram tills de större 
förtjänsterna rullar in.

• Eftermarknaden väntas på 
sikt bli en viktig del av af-
fären. I dag har Smart Eye 
mindre kontor för försälj-
ning och marknadsföring 
i både Detroit och Tokyo 
samt planer på att starta 
en filial i Chongqing i Kina.

• När det gäller fordons-
industrin har deras 
teknik störst tillämpning i 

självkörande bilar upp till 
nivå fyra. Men även helt 
självkörande bilar, där rat-
ten blir ett tillval, kommer 
troligtvis att ha eyetrack-
ing-teknik för att interagera 
med människorna i kupén. 
Smart Eye ser även en 
potential inom flygindu-
strin, där deras teknik kan 
göra att det exempelvis 
kan räcka med två piloter 
istället för tre på långflyg-
ningar. Bakgrunden är att 
det råder pilotbrist.

T H O M A S D R AK EN FO R S

I slutet av 90-talet var Martin Krantz en 
ung civilingenjör, nyutexaminerad från 
Chalmers program för teknisk fysik. 
Han jobbade med att utveckla fiberop-
tiska trycksensorer på Samba Sensors, ett 
avknoppningsbolag från Chalmers, och 
funderade lite på att starta eget. 

Så en morgon ringde hans pappa och 
väckte honom.

– Han hade haft en sådan cool dröm 
som han ville berätta om, säger Martin 
Krantz.

I drömmen hade hans fru fått ett nytt 
hjälpmedel som på ett genialt sätt löste 
hennes problem med ont i axlarna. Smär-
torna gjorde det svårt att arbeta med 
datorer på vanligt sätt – med mus och 
tangentbord – men i drömmen kunde 
hon enkelt klicka sig fram genom att bara 
titta på skärmen och blinka med ögonen. 

– ”Du som jobbar med sådant, tror du 
att det går att fixa”, sa han. Jag lovade att 
räkna på det, och såg att det faktiskt ver-
kade möjligt, säger Martin Krantz.

Sade upp sig och körde igång
Sommaren 1999 bestämde han och pap-
pan sig för att starta ett bolag ihop, med 
ett statligt forskningsbidrag på 300 000 i 
ryggen.

– Jag sa upp mig från jobbet och vid 
millennieskiftet drog vi igång i liten 
skala.

I lokalerna i centrala Göteborg sitter i 
dag cirka 85 anställda, de flesta av dem 
jobbar med mjukvara. Smart Eye har 
även egen tillverkning av utrustning för 
testanläggningar. Förutom fordonsindu-
strin jobbar de bland annat med utrust-
ning till forskningsanläggningar inriktade 
på allt från flygindustri till neuroveten-
skap och medicin. 

I ett hörn av lokalerna står två enkla  
3D-skrivare och tillverkar de plastdetal-
jer och liknande som behövs när de ska 
montera ihop komponenterna som byg-
ger upp prototyper.

Bytte spår innan magra åren
Redan från grundandet tog företagsidén 
en annan riktning än de ögonkänsliga per-
sondatorer som Martins pappa drömde 
om – ett spår som i dag drivs av svenska 
branschkollegan Tobii. Själva tänkte Smart 
Eye snabbt om och satsade istället på auto-
motive-branschen. 

Men starten var lite dåligt tajmad med 
konjunkturen. De hann knappt börja 
jobba innan it-krisen slog till.

– Några magra år, säger Martin Krantz 
i dag.

Men 2001 kom ändå ett slags genom-
brott. Då lyckades de få Saab som kund 

och fler biltillverkare hakade snart på.
– Just de där tidiga forskningssystemen 

… de bolag som inte har dem i dag är 
ganska lätträknade.

Runt 2006–2007 hade de så pass stabili-
tet i mjukvaran och en så pass bra kundbas 
att de förstod att affärsidén skulle hålla. 
Sedan kom nästa finanskris och ett par nya 
magra år fram till 2010. Men därefter har 
det mesta pekat åt rätt håll för Smart Eye. 

Tidigare har det huvudsakligen varit 
premiummärken som satsat på tekniken. 
Men 2018 beskriver Martin Krantz som 
”ett explosionsår” då deras produkt blivit 
intressant även för tillverkare av standard-
bilar. Och det är först då, när den bredare 
serietillverkningen kommer igång, som 
företaget börjar göra ordentliga vinster.

– Då får vi in licenspengar för varje till-
verkat fordon. Det handlar om 50 till 100 
kronor per bil, säger Martin Krantz.

Dags att skörda  
för Smart Eye 

 Kommer oftast tillbaka. Eyetracking-före-
taget Smart Eye är en typiskt Tier 2-leverantör, som 
är beroende av en Tier 1-leverantör – högre upp i 
näringskedjan – i sin affär. Det innebär en risk att Tier 
1-leverantören försöker ta över hela affären själv.  
– En del har försökt göra det, men det är svårt 
att utveckla mjukvara om man inte har det som 
huvudinriktning. De kommer oftast tillbaka till oss 
igen, säger vd:n Martin Krantz.   Foto: Jeanette Larsson

”Vi står in
för en boost 
i tillväxten. 
Varför skulle 
vi sälja nu?”

… konkurrens:  
”Just nu exploderar marknaden för den här tekniken och vi räknar 
inte med att vara ensamma. Samtidigt är det höga barriärer för 
att få leverera till fordonsindustrin, vi fick kämpa i ganska många 
år för att få fram produkter som var tillräckligt stabila för att duga.”
 
… möjligheten  att bli uppköpta:  
”Ja, det har kommit sådana propåer, men det har vi hittills nob-
bat. Dels för att det här är förbannat kul, dels för att vi står inför 
en boost i tillväxten. Varför skulle vi sälja nu?”
 
… att satsa på just automotive:  
”Skillnaden mot exempelvis mobiltelefoner är att det är långa 
produktcykler. En plattform till en bilmodell håller i 14 år, med 
mobiler kan det handla om bara ett år eller två.”
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 Genombrott på gång. Efter många år som start up-företag är Smart Eye på väg in i ett nytt 
skede, med flera serietillverkade bilmärken som innehåller deras eyetracking-teknik. På bilden Matilda 
Henriksson, designer och produktutvecklare, och Henrik Lind, som är chief research officer.

  Koll på ögat. Smart Eyes 
sensorer används bland annat 
i bilar med som till viss del är 
självkörande. Där håller de 
uppsikt över hur våra ögon rör 
sig och skickar informationen 
till bilens dator, som granskar 
hur vi agerar som förare och 
ser till att bilen agerar därefter.  
 

Teknikföretaget Smart Eye i Göteborg har länge varit en spelare i for-
donsbranschen. Redan 1999 började de utveckla den typ av eyetrack-
ing-teknik som är en avgörande komponent i autonoma bilar.

– Allt började faktiskt med en dröm, säger grundaren och vd:n 
Martin Krantz.

MARTIN KRANTZ OM…
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Partner för HP 3D-skrivare
Möjlighet att skriva ut i full färg och funktionalitet
med HP’s nya MJF 300/500 serien 3D-skrivare.
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på Stora 

Leverantörs-
dagen 25 okt

2018

 

For PLM passion and deep knowledge in manufacturing and R&D excellence

 
 
 

IATF 16949:2016 
Cipaxkoncernen är specialiserad på rotationsgjutning, baserade i Sverige, Norge, Finland samt 
Estland. Cipax arbetar med allt från konstruktion av produkt och form till projektledning, tillverkning 
och montering av såväl komponenter som en komplett färdigförpackad produkt.  
Förutom kontrakts- / partnertillverkning har koncernen egna produkter inom 
segmenten industri, infrastruktur, båt och marin. 
Cipax tillverkar rotationsgjutna produkter för bland annat bussar, lastbilar, 
skogsmaskiner, infrastruktur, säkerhet samt andra applikationer inom 
tillverkningsindustrin. 
Cipax AB, Stinsvägen 11, SE-763 93 Skebobruk, Phone: 0046 (0)175-252 00 
info@cipax.com / www.cipax.se 

Moisture damage during container transport is as 
unpredictable as it is costly. Direct scrapping is just the 
tip of the iceberg. Other costs include re-packing, de-
contamination, production interruption, missed business 
opportunities etc. Not to mention the environmental 
waste and badwill it can cause. 

Absortech’s Peace of Moisture MindTM process offers you  
a solution to prevent moisture damage, increase your EBIT  
and save the environment.  

Learn more at 
absortech.com 

MOISTURE DAMAGE 
THE COSTS ARE ENDLESS

Collapsed packagingCorrosion Peeling labels

MARKNAD De svenska fordonstill-
verkarna går för högtryck. Såväl de 
ekonomiska resultaten som försälj-
ningsvolymerna visar på fortsatta 
ökningar. Det visar en halvårssam-
manställning, de två första kvartalen 
2018, av Fordonskomponenten.
Men det finns orosmoln i form av 
tullar och andra handelshinder till 
följd av USA:s förda handelspolitik 
i första hand mot EU och Kina. För 

inre, europeiska, marknaden 
är allt jämt Brexit en osä-
kerhetsfaktor. 29 mars står 
britterna utanför unionen.
    Scania ökade sin net-
toomsättning till rekordhöga 

66,2 miljarder kronor (60,5), 
medan rörelseresultatet steg till 6,9 
miljarder kronor (6,4)
   Volvo Cars ökade sin omsättning 
med 23,6 procent jämfört med i fjol. 
Den steg från 99,4 miljarder kronor 
till 122,8 miljarder. Rörelseresultatet 
steg till 7,8 miljarder kronor (6,7).
   Volvo Group redovisade en 

omsättning på 
192,7 miljarder 
kronor (164,7) 
med ett rörel-
seresultat på 
19,8 miljarder 
kronor (15,2).

Scania visar 
på en rörelse-
marginal på 
10,5 procent, 
medan för Volvo Cars uppgår den 
till 6,4 procent och för Volvo Group 
11,1 procent.
   För den som är nyfiken på den 
ekonomiska utvecklingen för Nevs, 
kan nämnas att i den årsredovis-
ning som har skickats till Bolags-
verket redovisas en förlust på 996 
miljoner kronor för 2017 (993). I 
kommentar till årsredovisningen 
säger koncernchefen Stefan Tilk att 
dels är förlusten enligt plan, dels att 
företaget är inne i en period av stora 
investeringar i nya bilmodeller och 
en ny fabrik i Kina. 

Pysfri plåtpress
PRODUKTNYTT  Svenska plåtformnings-
maskinutvecklaren AP&T har tagit fram 
en ny servohydraulisk press. Med den vill 
de sätta en ny standard i branschen för 
servohydrauliska pressar.

Den stora nyheten är att hydraulsys-
temets reglerventiler har ersatts med 
servomotorer, vilket innebär att hastighet, 
position och presskraft regleras helt 
elektriskt.
    – Konstruktionen har gjort 
det möjligt att begränsa 
antalet unika rörliga 
delar, minska oljevo-
lymen, sänka trycket i 
hydraulsystemet till max 
250 bar och eliminera 
effekterna av eventuella 
variationer i oljetemperatur. Det 
lägger grunden för en mycket robust 
process med hög tillgänglighet och 
repeternoggrannhet, samtidigt som 
behovet av underhåll minskar rejält, 
säger Patrik Haglund, produktchef 
för press på AP&T i ett pressmed-
delande. 

Stark öppning på 2018 för svenska OEM

Stefan Tilk, Nevs.

Nyheter i korthet

Robust. AP&T:s 
nya servohydrau-

liska press regleras 
helt elektriskt.

NÄTVERK

Tysklandsresa gav många insikter
I september besökte FKG:s kvinnliga 
nätverk Tyskland för att öka förståel-
sen kring digitaliseringens betydelse 
framöver, och hur digitaliseringen ser 
ut ur ett kvinnligt perspektiv.

– En mycket givande resa med många 
intressanta besök. Vi har lärt oss jätte-
mycket, säger Gabriella Banehag, FKG.

ER I C A H O L M

Digitaliseringen av fordonsindustrin är en 
av vår tids viktigaste förändringar. Många 
länder satsar mycket på området. Mest känt 
är kanske Tysklands Industrie 4.0. Därför 
var det extra intressant för FKG:s kvinnliga 
nätverk att besöka landet.  

– Under tre dagar genomfördes ett full-
späckat program som tagits fram tillsam-
mans med tysk-svenska Handelskamma-
ren. Dessutom hade vi mycket tid för nät-
verkande, säger Gabriella Banehag, FKG.

Resan gick till området kring Stuttgart 
där det gjordes studiebesök på bland annat 
Mercedes Benz–Daimler, Schnaithmann – 
ett mindre företag med 230 anställda som 
tillverkar system för montage och material-
flöden – samt Festo med 20 000 anställda. 
Där ingick även fick en visning av fabriken.

Dessutom besöktes Pilz som arbetar med 
automationslösningar och är väldigt enga-
gerade i digitaliseringen med egen tanke-
smedja och ett lärlingsprogram för studen-
ter i syfte att undvika kompetensbrist.

– Det var bra bemötande på samtliga 
besök. Företagen hade samlat alla kvinnor 
i ledande positioner, vilket gjorde att det 
blev många intressanta diskussioner, säger 
Gabriella Banehag.

Ett besök gjordes också på Fraunhofer, 

ett ledande tyskt institut i Europa där en 
kvinnlig forskare presenterade sin forsk-
ning.

En av kvällarna bjöd FKG:s kvinnliga 
nätverk in till gemensam middag med ett 
20-tal kvinnliga ledare som alla är engage-
rade i ”Automotive Panda”, en tävling för 
kvinnor i framstående roller inom fordons-
industrin. I samband med Tysklandsresan 
arrangeras även två kursdagar som finan-
sieras av Produktion2030, en inför resan 
och en efteråt. 

– Den inledande kursen gav introduktion 
inför resan och vi fick med oss en rad fråge-
ställningar kring digitalisering som vi hade 
stor nytta av. Nu ser vi fram emot att mötas 
till kursdag 2 för att samla intrycken, säger 
Gabriella Banehag.

 

Lisa Lundström, ägare  
Electro Heat Sweden AB.
– Digitalisering har varit 
ett hett ord länge i Sve-
rige, men att få komma 
till Stuttgart, ”industrins 
mecka”, och få se Industri 4.0 i 
verkligheten var lärorikt. De tyska företagen 
var uppriktigt intresserade av hur långt vi 
har kommit i Sverige. Efter att ha träffat 
Tysklands kvinnliga automotive-nätverk 
blev det tydligt att Sverige har ett guldläge 
då vi har två stora fördelar: Vår infrastruktur 
och digitala grund i samhället, i kombina-
tion med avsaknad av Tysklands starka 
hierarkiska strukturer. Nu finns det inga 
ursäkter längre, det är bara att inleda vårt 
företags digitaliseringsresa. 

Givande. Deltagarna på besök 
på  Schnaithmann i Stuttgart. 

Vad gav resan dig?
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T H O M A S D R AK EN FO R S

När Fordonskomponenten får tag 
på Lars Holmqvist är han ute 
och kör bil på Österlen.

– Jag har ett hus här nere, men nor-
malt bor jag i Bryssel, säger han på 
telefon medan han rattar sin guldfär-
gade Volvo P1800 ES på de små vägarna  
kring Haväng.

– En fantastisk bil, säger han om 
Volvos klassiska sportvagn, bland annat 
känd från filmerna om gentlemanna-
tjuven Helgonet.

Som 71-åring är Lars Holmqvist 
allt annat än en stillsam pensionär. 

Han har styrelseuppdrag i en rad olika 
bolag med koppling till bilindustrin, 
bland andra AstaZero, Rototest och 
Ivisys. Han är dessutom senior advisor 
hos PR-byrån Kreab och rådgivare åt 
nystartade bolaget SES 37 som bland 
annat levererar mobila stridslednings-
centraler till försvaret.

Men vid tiden för Fordonskomponent-
gruppens födelse jobbade han som divi-
sionschef på Eka Nobel i Göteborg. 

– Jag kom från England där jag hade 
arbetat åt tyska kemibolaget Henkel. På 
Eka ville de att jag skulle städa upp i en 
vild flora av olika projekt. 

Experter utan arbetsuppgifter
Bland de många projekten fanns ett 
som fångade hans intresse lite extra. Det 
handlade om katalysatorer till industrin. 
Men 1985 köpte amerikanska Union 
Carbide upp verksamheten, mest för 
att bli av med en konkurrent, och Eka 
Nobel stod plötsligt med ett gäng kataly-
satorexperter utan något att göra.

– Då fick jag kontakt med Torsmaski-
ner, ett progressivt företag som tillver-
kade avgassystem. 

Torsmaskiner var kända för sin 

Tre decennier i under-
leverantörernas tjänst
Lars Holmqvist var med då FKG föddes 1988

I år är det 30 år sedan Fordonskomponentgruppen 
grundades på initiativ av Volvo personvagnar. En som 
var med från början är mångårige styrelseordföranden 
Lars Holmqvist. 

– Vi fick en flygande start, alla stora bolag gick med 
direkt, säger han.

Det hände  
också 1988 ...
■ Svenska verkstadsföretaget ASEA går 
ihop med schweiziska Brown Boveri 
och skapar storkoncernen ABB.

■ För första gången accepterar tävlings-
ledningen i Vasaloppet delad seger, då 
bröderna Anders och Örjan Blomquist 
passerar mållinjen samtidigt. 

■ SAAB presenterar sedanmodellen 
9000 CD.

 ■ Sverige gör bilbältet till lag även för 
barn under 15 år.  

■ Ebbe Carlsson-affären inleds då en 
privat spaningsgrupp i Palmeutredning-
en under ledning av Ebbe Carlsson  
tillsammans med Hans Holmér avslöjas 
av Expressen.

■ Pågående olympiska sommarspelen 
i Seoul drabbas av stor skandal då det 
framkommer att kanadensiske löparen 
Ben Johnson dopat sig på 100-meters-
finalen, som han vann på världsrekord-
tid. Johnson tvingas lämna ifrån sig 
guldmedaljen.

■ Volvo Uddevallaverken startas. Fö-
retaget lanserar också Volvo 440 – en 
stor nyhet i mellanklassen, utvecklad av
Volvo Car B.V. I Holland.  Och vid Genève  -
salongen visas en Volvo 740 GLT med 
en 16-ventilsmotor på 159 hk.

■  Michail Gorbatjov väljs till Sovjetu-
nionens president.  

■ Nils Dardels Den döende dandyn 
ropas in för 13 miljoner SEK och blir där-
med Sveriges dyraste målning genom 
tiderna.

■  Scania slår rekord med nya 3-serien 
och säljer hela årsproduktionen på kort 
tid, och det trots att försäljningen redan 
ligger på toppnivåer. Belönas med 
utmärkelsen Truck of the Year.

■ Sveriges riksdag beslutar att förbjuda 
all tobaksreklam i Sverige.

■ Läkemedelsföretaget Astra får patent 
på sin storsäljande magmedicin, Losec.

■ 9 december – Den första provflyg-
ningen med JAS 39 Gripen äger rum.

■  Bakmaskinen är ”årets julklapp” i 
Sverige. Utmärkelsen instiftas för övrigt 
detta år.

 Källor: Wikipedia, Saab, Scania, Volvo

”Redan första året hade 
vi runt fyrtio medlem
mar. Hela ledningen på 
Volvo personvagnar 
stod bakom oss och 
även Volvo lastvagnar 
ställde upp” ››

Med från start. 
– Internationellt sett 

är FKG en av de störs-
ta organisationerna 

för underleverantörer 
till fordonsindustrin, 
särskilt om man ser 

till hur litet Sverige är, 
säger Lars Holm-

qvist som var med 
och startade FKG, 

Fordonskomponent-
gruppen, 1988.  

FKG • 1988–2018
30 ÅR
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expertis när det gällde att svetsa grenrör och 
hade precis rott hem ett jättekontrakt med 
Ford. 

Över en lunch bestämdes att Eka Nobel 
och Torsmaskiner skulle bilda gemensam-
ma bolaget Emissionsteknik för att tillverka 
avgassystem med katalysatorer, något som 
låg exakt rätt i tiden.

Bland kunderna fanns Volvo personbilar, 
och Lars Holmqvist fick ett samtal från 
Volvos inköpsavdelning. 

– De undrade om det inte var läge att 
starta en branschorganisation för alla bran-
schens underleverantörer.

Anställdes som vd
En person från statens exportråd anställdes 
som första vd. Själv fick Lars Holmqvist 
uppdraget som styrelseordförande. Den rol-
len hade han fram till 2002, med ett uppe-
håll från 1997 och 1998 när han var vd.

Lars Holmqvist hade även tunga positio-
ner i den internationella underleverantörs-
organisationen Clepa, som styrelseledamot 
från 1997 till 2003 och som vd från 2003 
till 2012.

Samtidigt behöll han sitt engagemang i 
Emissionsteknik. Företaget blev så små-
ningom uppköpt av brittiska kemijätten 
Johnson Matthey. Då blev Lars Holmqvist 
chef för Johnson Mattheys affärsområde 
diesel, ett uppdrag han skötte fram till 1996 
vid sidan av arbetet inom FKG.

Med Volvo i ryggen fick FKG en rivstart. 
– Redan första året hade vi runt fyrtio 

medlemmar. Hela ledningen på Volvo per-
sonvagnar stod bakom oss och även Volvo 
lastvagnar ställde upp.

Förutom en allmän välsignelse från 
Volvo fick de även låna lokaler från dem 
när Stora Leverantörsdagen arrangerades 
för första gången 1989, i Volvohallen vid 
Torslandaverken.

Under sina år har han sett några vd:ar 
komma och gå, bland andra Sven-Åke 
Berglie, nuvarande vd:n Fredrik Sidahls 
företrädare.

Båda har enligt Lars Holmqvist bidragit 

med avgörande insatser.
– Med stöd från näringsdepartementet 

och Tillväxtverket såg Sven-Åke till att det 
arrangerades ett stort antal internationella 
resor för våra medlemmar. Tillsammans 
med olika inflytelserika branschpersoner 
åkte vi världen runt och skapade viktiga 
kontakter. Fredrik Sidahl har bland annat 
bidragit med en viktig milstolpe i arbetet 
med att förkorta betalningstiderna. Våra 
leverantörer har alltför länge fått agera bil-
lig bank, med nollränta, säger han.

Avgörande skede
För sin egen del tycker han att ett avgörande 
skede var när han som vd för FKG lyckades 
styra upp rutiner kring kontrakten i förhål-
lande till fordonstillverkarna – med fokus på 
priser, garantier och försäkringar.

– Leverantörerna blev ofta riktigt dåligt 
behandlade. Även i det arbetet fick vi starkt 
stöd från Volvo, säger han.

Men en av de största internationella kon-

cernerna satte sig så småningom på tvären 
och krävde att underleverantörerna skulle 
skriva på vad Lars Holmqvist kallar ”slav-
kontrakt”.

– CLEPA stämde dem och fick stöd av 
EU-kommissionen. Efter det fick vi stort 
anseende.

Nu har alltså 30 år gått. Organisationen 
finns inte bara kvar utan är i högsta grad 
livaktig, med närmare 350 medlemmar i 
hela Norden.

– Det värmer i hjärtat, jag känner mig 
stolt över vad vi har åstadkommit, säger 
Lars Holmqvist.

Du själv är också i högsta grad i farten, 
längtar du inte efter att bli pensionär på 
riktigt?

– Jag spelar inte golf och jag har inga 
barn hemma längre. Att jobba är alltjämt 
roligt och att jag kör på är helt och hållet 
självvalt, jag har fortfarande ett mycket 
intressant liv.

Började med medlemsresorna. Sven-Åke 
Berglie var FKG:s förre vd och efterträddes av 
nuvarande Fredrik Sidahl.

 ››

Ovan:  Ett  
par gamla num-
mer av Fordons-
komponenten, 

anno 1997.

En gång i tiden.  FKG startades på 80-talet, ett decennium då Saab 900 turbo var en av de coolaste bil-modellerna. Bland annat 
körde James Bond ett exemplar i några av de nyskrivna böckerna av John Gardner, den första kom 1981.    Foto: Saab
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noterat Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

 
 20–27 september, 2018 
IAA Commercial Vehicles,  
Hanover, Tyskland.

16–18 oktober 2018
IZB, The International Suppli-
ers Fair, Wolfsburg, Tyskland.

16–20 oktober 2018
Fakuma, International trade  
fair for plastics processing,  
Friedrichshafen, Tyskland.

17–20. October 2018
Autotechnika Trade fair 
for auto motive technology, 
Budapest.

24–25 oktober 2018
SLD2018 – An Industry in 
Transformation, Lindholmen 
Science Park, Göteborg.

13–16 November 
Elmia Subcontractor 2018
Norra Europas ledande under-
leverantörsmässa. Jönköping.

14–15 November 2018
Subcontractor Connect 
Matchmaking-arena för inkö-
pare och leverantörer från hela 
Europa. Jönköping.

26–30 November 2018
Go Global Mexiko 
Res med till Mexiko för att  
hitta affärsmöjligheter.  
Arr: FKG och Pro Mexico

30–31 januari 2019
AUTOGLOBEN 
Mälardalens mötesplats för for-
donsbranschens service- och 
eftermarknad. Stockholm.

21–23 maj 2019 
Global Automotive Compo-
nents and Suppliers Expo
Tier 1, 2 and 3 automotive 
component manufacturers from 
around the world display their 
latest technologies and products.
Messe Stuttgart, Tyskland.

23–27 April 2019
Industrial Supply  
– svensk samlingsmonter
FKG arrangerar en svensk sam-
lingsmonter tillsammans med 
Elmia på Industrial Supply 2019. 
Hannover, Tyskland.
......................................................................
Mer om FKG:s egna evenemang finns på 
webben:  fkg.se/aktuellt/aktiviteter

ANDRA PERSPEKTIV 
60 år sedan GM:s pionjärsatsning  
på kvinnliga bildesigners

Utställningsnamnet var 
”Spring Fashion Festival  
of Women Designed Cars”. 

Om det kan uppfattas lätt nedlåtan-
de i dag så var det en milstolpe 
1958. Något liknande hade aldrig 
tidigare gjorts.  
   Bakom satsningen stod GM:s 

legendariske bildesigner (och vice 
vd) Harvey Earl. Han var van att 
snappa upp nya idéer, och anses för 
övrigt vara fader till 50-talets allt 
längre och lägre bilmodeller, liksom 
trenden med fenor på bakskärmarna 
(vilket anses ha startat med Cadillac 
1948).   

Foto: General Motors

   Själva startskottet gick sedan GM:s 
marknads avdelning insett att det ofta var 
kvinnan i familjen som fällde avgörandet 
när herr och fru Amerikan skulle bli med bil. 
Hon hade andra perspektiv på bilköpet än 
maken och här fanns således ett område med 
förbättringspotential. Sagt och gjort, ett gäng 
kvinnliga talanger värvades till företaget.
   Vad utställningspubliken fick se den där 
vårdagen 1958 var tio GM-bilar (två varde-
ra av koncernens bilmärken Buick, Pontiac, 
Oldsmobile, Chevrolet och Cadillac) som 
alla hade modifierats enligt de kvinnliga 
konstruktörernas förslag. 
   En del modifieringar var av det lättsamma 
slaget: matchande kulörer mellan inredning 
och tillbehör som väskor och termosar.
Andra tog fasta på förbättrad säkerhet och 
trivsel i form av barnsäkra bakdörrar och 
bakrutor, infällbara säkerhetsbälten och 
belysta make-up-speglar. Ett annat område 
som fick stort utrymme var smarta 
förvarings utrymmen för så väl småprylar 
som vecko inköpen.

I handskfacket på den Buick som 
ut rustats av Marjorie Ford Pohlman fanns 
en diktafon, medan Peggy Sauers Olds-

mobile Carousel Station Wagon hade en 
magnestisk yta på baksidan av framsätena, 
där barnens leksaker kunde fästas – en 
tidig variant på Rear Seat Entertainment.
   En kort tid efter utställningen gick Har-
vey Earl i pension, och hans ersättare var 
måttligt intresserad av det kvinnliga per-
spektivet på designavdelningen. Men det 
gick ändå bra för deltagarna som gick vida-
re till andra företag. 
   Bara Suzanne Vanderbilt blev kvar på 
GM, där hon slutade sin karriär som seni-
or designer för Chevrolet. 
    Även om de direkta resultaten av utställ-
ningen 1958 på kort sikt var få, så förverk-
ligades flera av idéerna längre fram.

När Sue Vanderbilt senare summerade 
det arbete som den kvinnliga pionjärsta-
ben gjorde lyfte hon fram att de bevisade 

för sina manliga kollegor att deras idéer  
bidrog till att göra bilarna mer attraktiva 
och användbara för både män och kvinnor.
 Källor: GM, Automobile Magazine

Kromtyngda. Stora. Ledande. Under 50-talet firade biltillverkaren 
General Motors triumfer med spektakulär bil  d esign som blev ton-
givande för lång tid framöver. 
    Mindre känt är företagets satsning på att bryta mansnormen inom 
bilindustrin. I år är det precis 60 år sedan det resulterade i världens 
första utställning av idéer framtagna av kvinnliga bildesigners. I dag 
tar vi flera av dem för givna. ”Om det kan 

uppfattas 
lätt ned
låtande i 
dag så var 
det en mil
stolpe 1958”

Istället för anteckningsblock. I Marjorie Ford Pohlmans 
Buick Special Tampico fanns en diktafon lätt tillgänglig 

Bröt ny mark. Delar av gänget, som kom att kallas ”Damsels 
of Design”, flankerar Harley Earl i mitten: Från vänster Suzanne 
Vanderbilt, Ruth Glennie, Marjorie Ford Pohlman, Jeanette 
Linder, Sandra Longyear and Peggy Sauer. Året är 1955.

Lysande attribut. Jeanette Linders Chevrolet Impala hade bland 
annat utrustats med en upplyst make-up-spegel och ett specialset 
med väskor som matchade tyget i bakluckan.
.

Trevlig resa! Sandra Long years 
Pontiac Polaris hade utrymme för 
picknicktillbehör i mittkonsollen.  
    

Barnperspektiv. I Peggy Sauers vision för hur en 
Oldsmobile Carousel Station Wagon skulle tilltala 
kvinnor fanns ökad säkerhet och trivsel för barn. 
Det inkluderade barnsäkra bakdörrar och rutor  
som föräldrarna kunde manövrera från framsätet, 
liksom en fäst anordning för leksaker.
  Samtliga foton: GM

Trygghet.  
Klart man ska kunna 

ringa nära och kära från 
bilen. Telefon i Suzanne 
Vanderbilts Cadillac 

Eldorado.
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Automotive Components Floby AB • Aspenäsg. 2 • 521 51 FLOBY • Telefon: 0515-77 68 00 • E-post: info@acfloby.se • www.acfloby.se

AC Floby anpassar sin 
affärsplan till en alltmer 
global fordonsmarknad. 
Första steget i satsningen 
på en tydligare inter-
nationell närvaro är ett 
kontor i Shanghai.

– Vi ska vara där våra kunder 
finns. Därför etablerar vi oss 
nu i Kina, säger AC Flobys vd, 
Magnus Hellsten.

AC Floby etablerar sig på den 
kinesiska marknaden. Från och 
med september har det svenska 
företaget, som sedan 1957 har 
tillverkat fordonskomponenter 
till både nationell och interna-
tionell bilindustri, ett kontor i 
Shanghai.

– Vi ska vara där våra kunder 
finns. För dem är det viktigt att 
ha sin tillverkning där de säljer 
sina fordon. Därför har vi de 
senaste tio åren sett en ökad 
expansion av fordonstillverk-

ningen till andra länder. För 
att vi som nyckelleverantör ska 
kunna erbjuda både service 
och support på den höga nivå 
som vi eftersträvar måste vi 
också öka vår internationella 
närvaro, säger Magnus Hell-
sten, vd för AC Floby.

Öppet affärsklimat
Etableringen i Shanghai följer 
AC Flobys nya, globalt inrik-
tade affärsplan. Det handlar 

dock inte enbart om en anpass-
ning till nuvarande kunders 
alltmer globala leverantörs-
strukturer. Det är också en sats-
ning mot en ny marknad med 
nya samarbeten.

– Kina är en spännande 
marknad med stora volymer. 
Efterfrågan på ny teknik och 
nya lösningar är stor. Samtidigt 
är man inte bunden till samma 
hierarkiska strukturer som vi är 
vana vid i Europa. Det skapar 

ett öppnare och attraktivare 
affärsklimat för en mindre 
aktör som oss, säger Magnus 
Johansson, director för sales 
and marketing.

Fysisk närvaro avgörande
Även om en marknad är global 
finns det stora lokala skillnader 
ifråga om traditioner och kultur. 
En fysisk närvaro är därmed 
avgörande för AC Floby.

– Det nya kontoret i Shanghai 
är första steget i AC Flobys 
internationella satsning och en 
kulturbrygga mellan våra båda 
länder, säger Magnus Johans-
son.

Automotive Components Floby expanderar sin verksamhet och öppnar kontor i Shanghai
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Gräsrotsfinansering, även kallat crowd 
funding, innebär att projektfinansie-
ring sker genom att mindre belopp 
samlas in från ett större antal investe-
rare, ofta genom nätbaserade platt-
formar. Finansieringsformen har visat 
sig vara en viktig finansieringsbas för 
startups och inkubatorsföretag. 

I mars i år kom en statlig utredning som 
föreslog att plattformarna för gräsrots-
finansiering ska omfattas av ett tillstånds-

krav hos Finansinspektionen. Det är såle-
des de aktörer som driver plattformarna 
för finansiering som påverkas av förslaget 
och kan komma att behöva reglera sin 
verksamhet. 

En tillväxt av plattformar för gräsrots-
finansiering skulle kunna ske genom en 
tydligare lagstiftning kring informations-
skyldigheten och tillhörande konsument-
lagstiftning. 

För de bolag som är i uppstarts- och 
expansionsfasen är det av intresse att få del 
av pengarna som finansieringsaktörerna 
har att erbjuda. Lika viktigt som det är att 
få in kapitalet är det dock att ha förståelse 
för vad en investering innebär avseende 
ägandet och kontrollen i bolaget. 

En investerare vill ha något i utbyte. 
Vanligtvis sker utbytet genom att inves-

teraren tilldelas aktier eller på annat sätt 
säkerställs ett framtida ägande i bolaget 
vilket ytterst är tänkt att ge en avkastning 
på investerat kapital. Spelplanen för kon-

trollen av bolaget ändras naturligtvis när 
antalet ägare ökar. Som grundare och 
ägare av ett bolag måste man inse att man 
släpper en del av kontrollen av sitt bolag 

när det kommer in nya ägare. Hur mycket 
kontroll man måste släppa beror förstås på 
hur stort kapital som tas in. 

Även med många nya ägare eller ett stort 
kapitaltillskott kan kontrollen dock ändå 

Gräsrotsfinansiering lockar  
Här är fällorna då bolaget tar in externt ägarkapital 

behållas genom ett väl formulerat aktie-
ägaravtal. Genom aktieägaravtalet reglerar 
ägarna vad som gäller för styrningen av 
bolaget och eventuella andra faktorer som 
kan vara av intresse, exempelvis utdelning, 
en nyckelägares fortsatta anställning i 
bolaget och framförallt hur beslut ska tas 
och med vilka majoritetsregler.

Ofta är det av vikt för de ursprungliga 
ägarna att behålla kontrollen över bolaget 
så långt det är möjligt. Detta görs bäst genom 

att säkerställa att ni har inflytande över hur 
bolagets ledning utses, alltså styrelse och 
vd. Det är därför av vikt att, i samband 
med att ägandekretsen utökas, säkerställa 
sin representation i styrelsen. 

Om de ursprungliga ägarna fortsatt 
har en majoritetsandel av aktierna kan 
det finnas anledning att de har mer än en 
representant i styrelsen och möjligen även 
ordförandeposten. 

Det är naturligtvis positivt att bolaget 

kan ta in kapital genom gräsrotsfinansie-
ring, men i jakten på kapital får man inte 
glömma bort att se över vad som händer 
med ägandet och styrningen av bolaget när 
investeringen tagits in.  
   Om ni kommer ihåg att ingå aktieägar-
avtal med investerarna och därigenom 
reglera ägandet, styrningen och andra 
nyckelfrågor har ni kommit en bra bit på 
vägen. 

Se därtill över fördelningen av styrelse-
posterna och vilka beslut som kräver enig-
het eller särskild majoritet så ökar chan-
serna för att ni även fortsatt behåller den 
kontroll som ni önskar av bolaget. 
 

Slippa hamna på djupt vatten.  Ett väl formulerat aktieägaravtal är en bra start för att behålla 
styrning och kontroll av sitt bolag när det öppnas det för nya ägare.  Foto: Pixhill

Fredrika Hörlin,   Nicolina Eriksson,
Advokat och Partner             Jur kand
Wåhlin               Wåhlin

”Säkerställ att ni har  
inflytande över hur 
bolagets ledning utses, 
alltså styrelse och vd”

 

 

 

 

Optimera kvalitetsstyrningen under
produktlivscykeln med IBS QMS
Hantering av kvalitet, spårbarhet och 
efterlevnad för kontinuerlig förbättring

 

For PLM passion and deep knowledge in manufacturing and R&D excellence

Möt oss 
på Stora 

Leverantörs-
dagen 25 okt

2018

Nyheter i korthet Den 28 oktober firar vi Bilens dag

Matchmaking för smart digitalisering
FIRARVÄRT Söndagen 28 oktober 
infaller Bilens dag 2018. Bilens dag är 
en så kallad temadag och firas av hela 
fordonssektorn – från fordonstillverka-
re till bilverkstäder. Som representant 
för den fria och tillväxtdrivnade 
mobiliteten, är bilen den allra 
viktigaste frihetsmaskinen 
samtidigt som den är 
lösningen för flertalet 
svenskars vardagspussel.    
   Bilen är också hjärtat för 

det svenska transportsystemet, utan 
landsvägstransporter skulle Sverige 
stanna. Det är många som arbetar 
inom den svenska fordonssektorn – 
under 2017 arbetade cirka 135 000 
personer inom fordonsindustrin, varav 

75 000 inom leverantörsindustrin 
60 000 hos fordonstillverkarna. 
   Inom motorbranschen; 
bilhandel och verkstad, arbe-
tade dessutom ytterligare 

40 000 personer.

KONTAKTER  När underleve-
rantörsmässan Subcontractor 
öppnar sina portar på Elmia i 
Jönköping 13 november erbjuds 
en helt ny matchmaking – Ignite 
Elmia. Det är en matchmaking 
inom digitalisering som sker i 
ett samarbete mellan Elmia och 
Ignite Sweden.

Ignite Sweden är ett nationellt 
program med syfte att öka 
samarbetet mellan små innova-
tiva startup-företag och större 
etablerade bolag, som ABB, 
Volvo, Eon, Alfa-Laval med flera, 
i Sverige.

Årets Subcontractor arrang-
eras 13–16 november.



 WWW

ww

En historisk betraktelse av förbrännings
motorer fram till dagens state of the art    
Martin Tunér, universitetslektor vid 
Förbrännings motorer Lunds Universitet.

Martin Tunér inledde med ett intressant 
föredrag om förbränningsmotorer och 
dess historia från ett annat perspektiv än 
vi är vana. Vad är innebörden av ”state of 
Art”? Är det stora, små, massproducerade 
eller energieffektiva förbränningsmoto-
rer? Kanske är det till utseendet sensuella 
motorer, hur vi nu ska bedöma det? Och 
varför är inte alla motorer så vackra som 
en Ducati V-twin?

Ett av de första fordonen med förbrän-
ningsmotor utvecklades av Isaac de Rivaz 
redan i början av 1800-talet.

 Motorn bestod av en cylinder med 

kolv sammansatt med en kuggstång 
som i sin tur drog ett drev för framdrift. 
Förbränningsmotorn drevs av gas och 
hade inte ännu fått faciliteter som broms 
och styrning. Vid framdrivningen gick 
den uppskattningsvis 3 till 5 meter per 
kolvslag.

 Men det som fick bilismen att sätta 
fart var Carl Benz och hans Motorwagen. 
Och ska vi hålla oss till sanningen så var 
det Benz fru Bertha som gjorde genom-
brottet 1888, eftersom stadens lagförare 
hade arresteringsorder om någon såg herr 
Benz ute på gatorna i sin automobil.

Sveriges Fordons tekniska 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.

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

  AKTUELLT FRÅN 

Medlemsorgan för Sveriges  
Fordons tekniska förening, SVEA

Medföljer som bilaga i Fordonskomponenten. 

Hur ser framtiden ut  
för förbränningsmotorn?

”Den 5 augusti 1888 tog Bertha Benz sina 
söner Richard och Eugen, utan sin mans vet-
skap, i en av hans nyaste bilar, och körde från 
Mannheim till Pforzheim, där hennes mor 
bodde. När hon avverkat sträckan på drygt 
106 kilometer, skickade hon ett telegram till 
sin man och dagen efter återvände hon hem. 
När hon kom hem rapporterade hon till sin 
man vilka problem hon haft på vägen och 
kom med förslag på förbättringar, såsom en 
extra lågväxel för uppförsbackar. Hennes resa 
drog också till sig uppmärksamhet och Benz 
uppfinning fick publicitet; resan visade att 
bilen var användbar till mer än som kuriosa.”

  Tack vare Bertha Benz tilltag att köra 
mellan hemmet och sina föräldrar tur och 
retur insåg många att automobilen var både 
snabbare och mer pålitlig än hästdragen 
droska. Benz byggde och sålde 93 exemplar 
av sin ”Benz Patent-Motorwagen”

 Ett stort problem under bilismens början 
var bränsle och infrastruktur.

  Bensin köptes på apotek och förbrän-
ningsmotorer var dyra och relativt orkeslösa, 
varför eldrift tidigt var ett alternativ.   
Men industrialiseringen gav snabbt kost-
nadseffektiva förbränningsmotorer och 
gjorde det lättare att handla bensin i lösvikt.

Det som startade behovet av fordon utan 
häst var att slippa hästdynga på gator och 
torg. Förbränningsmotorn löste alltså sin 
tids emissionsproblem.

 I dag står vi inför ett liknande problem, 
med skillnaden att det nu är andra avgaser 
som påverkar oss. Vi får hoppas att ingenjö-
rer, forskare och övriga intelligenta aktörer 

kommer fram till en lösning 
som är rimlig både tekniskt 
som ekonomiskt.
 
Greenhouse Gases and Emissions  
Staffan Lundgren,  
Volvo Group Specialist, 
High Efficient Diesel Engine Technology 
AB VOLVO GTT.

Staffan Lundgren visade att Volvos tunga 
sida jobbar med en hel palett av olika fordon 
och att det krävs en stabil organisation för att 
leverera drivsystem till alla typer av fordon.
   Till stora delar jobbar Volvo GTT med att 
göra dieselmotorn renare genom teknik som 
gör den mer energieffektiv. I det korta per-
spektivet använder man partikelfilter, SCR-
system och AdBlue.  

Förbränningsmotorer för personbilar – En fram
tida utblick sprungen ur deras historiska kontext  
Fredrik Ekström
Principal Engineer, Engine Strategy and  
Advanced Engineering Volvo Cars  R&D.

Även Fredrik tog avstamp i bilismens histo-
ria. Hade det inte varit för att Edwin Drake 
hittat råolja i marken år 1859 kanske vi inte 
hade haft förbränningsmotorer på samma 
sätt? Bensinmotorn, i den grundform som vi 
ser i dag, uppfanns dock av Nicolaus Otto år 
1876. Utvecklingen har gått från cirka 15 hk 
per liter slagvolym år 1927 till dagens nära 
190 hk per liter slagvolym.

Även dieselmotorn har utvecklats vad gäl-
ler effekt per liter slagvolym. År 1980 hade 
dieselmotorn cirka 35 hk/l mot dagens cirka 
115 hk/l.

Volvo Cars jobbar mycket med att öka 
verkningsgraden på sina förbränningsmo-
torer och att i möjligaste mån få dessa att 
jobba i den bästa arbetspunkten sett i verk-
ningsgradsdiagrammet. För att nå dit krävs 
nytänkande inom förbränningstekniken, 
bland annat höjda spridartryck för en nästan 
total sönderdelning av bränslet vid insprut-
ning i förbränningsrummet.

 
Impactfree operation of  
future Diesel powertrains 
Thomas Körfer,  
Global VP Diesel engineering FEV.         

Thomas Körfer påvisade att dieselmotorn 
har en framtid, men att den kräver en gedi-
gen insats av såväl forskare som ingenjörer. 
Dieselmotorn är energieffektiv men även en 
bidragande orsak till utsläpp av kväveoxi-
der, NOx.
   FEV utvecklar system för att dels göra die-
selmotorn än mer energieffektiv, dels minska 
utsläppen av såväl partiklar som emissioner 

av NOx genom att bland annat 
utveckla efterbehandling av avgaser. FEV pra-
tar om att ta fram system för ”Ultra Clean 
Diesel for Urban Use”, ett bevis nog för att 
förbränningsmotorn inte har nått vägs ände, 
speciellt inte dieselmotorn.

Vi får dock hoppas att dessa adderade 
system fortfarande gör dieselmotorn kost-
nadseffektiv.
 
Hybridisering och elektromobilitet  
– Framdrivning med andra förutsättningar  
och nya kundvärden 
Robert Eriksson,  
Senior Technical Leader, Electric  
Propulsion Architecture, Volvo Cars R&D

Robert Eriksson visade vad hybridsystem 
och elektriska drivsystem kan bidra med för 
kundnyttan. Det var i fjol som Volvo Cars 
gick ut med påståendet att man år 2025 ska 
tillverka en miljon fordon med någon typ av 
elektriskt system för traktion.
   Volvo Cars kommer även att installera 
48-volt-system för att driva så kallade ”Mild 
Hybrids”, detta kan vara en av de mer kost-
nadseffektiva teknikerna för att minska emis-
sioner.

Elecromobility for Heavy Vehcles  
Staffan Lundgren,  
Volvo Group Specialist, High Efficient 
Diesel Engine Technology AB Volvo GTT  

 Staffan Lundgren visade vad Volvos tunga 
sida jobbar med. Under den närmaste tiden 
kommer Volvo AB att leverera helelektriska 
och hybriddrivna bussar till flera städer runt 
om i världen. Produkterna ger en beräknad 
bränslebesparing på nästan 40 procent samt 
minskar emissionerna med upp till 50%. 
   Även entreprenadmaskiner drar nytta av 
dessa nya produkter och Volvo GTT tittar 
även på alla övriga alternativ för att fram-
gent minska beroendet av fossilt bränsle 
och verkar vara öppen för nya lösningar i 
sina produkter.  
  

I våras bjöd SVEA in till en temadag 
kring förbränningsmotorns framtid på 
Lindholmen teknikpark i Göteborg. 
Det var intressanta föredrag, men få 
deltagare. Därför kommer här en kort 
sammanställning kring de ämnen som 
respektive föredragshållare framförde 
under dagen.
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 Foto: Volvo Cars Foto: Shutterstock

Bilar i olika utföranden.
130 år av utveckling skiljer 

dem åt, Benz Patent Motor-
wagen från 1888 och den 

elektrifierade ”mildhybrid-
Volvon” till höger. Men är det 

för tidigt att räkna ut förbrän-
ningsmotorn?
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Hållbarare. Starkare. Kompaktare. Renare stål ger dig nya 
möjligheter. Till exempel när du designar system eller kompo-
nenter till morgondagens drivlinor. Eller när du vill göra dina 
system mindre och starkare. Faktum är att renare stål kom-
mer att bli en viktig faktor för att undvika materialutmattning 
vid ultrahöga belastningscykler i elektriska drivsystem.

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

stål (IQ-Steel®) i majoriteten av stålsorterna i vårt sortiment. 
Alltid producerade med optimal design av slagginneslut-
ningar 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  

RENHET SKAPAR     
DESIGNMÖJLIGHETER

Mindre bilresande med delningsekonomi? Glöm det. 

”Självkörande 
bilar har tågets 
alla fördelar, 
men inte dess 
nackdelar”

I
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nrikes transporter står i dag för cirka 
en fjärdedel av koldioxidutsläppen i 
Sverige och EU. Vägtransporterna står 
för mer än 90 procent av dessa utsläpp. 

   Bilresandet (fordonskilometer) per capi-
ta har aldrig varit så högt: Vi svenskar 
åker mer bil än någonsin tidigare. Dels för 
att mobiliteten i ett stort land som Sverige 
blir allt viktigare för välfärd och arbets-
marknad i en tid då arbetsmarknaden 
blir allt mer kunskapsbaserad och specia-
liserad, dels för att vi blir allt rikare.

MÅNGA SÄTTER SITT hopp till självkörande 
och eldrivna fordon. Det finns förhopp-
ningar om att självkörande fordon ska 
betyda slutet för bilägande och ge mindre 
trängsel. En annan vanlig uppfattning – 
även bland forskare – är att fördelarna 
med delningsekonomi ska göra det mer 
lönsamt med självkörande taxi än att äga 
egen bil. Detta skulle enligt samma upp-
fattning minska trängseln i städerna. 

Men inget tyder på det. Många studier 
visar snarare att delnings-
ekonomi kan driva på ökat 
bilresande och kraftigt öka 
trängseln i städerna. 

Det beror dels på låga 
körkostnader som följd 
av eldrift (och eventuellt 
bekvämare och mer pro-

duktiv restid när flottan blir 
autonom), dels att det uppstår 
tomkilometrar för att hämta 
nya resenärer då fordonen 
delas mellan många individer. 

Om inte resenärerna 
accepterar långa väntetider 
blir tomkilometrarna många.

 Samtidigt finns det gamla 
problemet i städerna kvar: Alla vill in till 
stan på morgonen och ut på eftermidda-
gen. På landsbygden blir problemen med 
långa väntetider och tomkilometrar än 
större med delade fordon.

TRON PÅ ATT det privata bilägandet ska 
upphöra har vi hört länge, liksom diskus-
sionen om bilpooler. Ändå händer inte 
mycket. Bilpoolerna förblir små och få 
i Sverige. En orsak är att den minskade 
kapitalkostnad som uppstår av delade for-
don äts upp av ökade kostnader för drift av 
systemet, städning/slitage, övervaknings-
system och väntetider som uppstår när 
bilar delas. Detsamma kommer att gälla 
självkörande fordon. 

Delade fordon kommer bara att få 
genomslag om det finns stor ekono-

misk fördel av att dela på 
kapitalkostnaden, alltså 
om minskningen av kapi-
talkostnaden uppväger de 
ökande kostnaderna.  

Det kommer sannolikt 
inte att hända utan mycket 
stark offentlig styrning och 

reglering eftersom det inte 
redan hänt.

Mycket av diskussionen om 
bilpooler och delade självkö-
rande fordon har fokuserat på 
pendlingstrafik i storstad. Den 
utgör dock bara cirka 3 procent 
av bilresandet i Sverige. 

Mycket tyder också på stora 
problem vad gäller att implementera de 
självkörande fordonen i stadstrafik, lik-
som hur de ska interagera med gångare 
och cyklister. Människor och självkörande 
fordon kommunicerar på helt olika sätt. 
   Den stora potentialen för självkörande 
fordon finns utanför städerna. På större 
vägar mellan städer har de stor potential, 
eftersom gång- och cykeltrafik inte behöver 
beaktas. Det kan i sin tur leda till mins-
kad efterfrågan på långväga tågresor, då 
självkörande bilar har tågets alla för delar 
(man kan göra annat när man reser) men 
inte dess nackdelar: Man slipper ta sig till en 
station, boka biljett, vänta på plattformen.  

ÄVEN OM DET privata bilägandet blir 
kvar kan man ändå vara optimistisk vad 
gäller utsläppen i transportsektorn. På 
den globala marknaden faller priserna 
på batterier snabbt vilket på sikt möjlig-
gör en elektrifiering av vägtransporterna 
och flyget ingår numera i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter.

I ljuset av detta kan det tyckas märkligt 
att den stora infrastruktursatsning som dis-
kuteras i Sverige är just höghastighetståg.
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High-performance  
coatings for the Automotive 
Plastics Exterior and Truck 
Trailers markets

Coatings for tough conditions like heat, cold, wet, 
chemicals or abrasion. 

Innovation focusing on developing protective and 
durable coatings, water-based coatings and low-
temperature curing technology. Better performance 
means lower repair costs and enhanced resale value. 
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