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REINFELDT I DAVOS 2013: ”Vi brukade ha människor i indu-
strin, men de har i princip försvunnit”.

Efter detta, enligt min mening, rätt märkliga uttalande 
har mycket skett. I dag talar vi hellre om industrins värdeska-
pande. Jag brukar dra parallellen med blomsteraffären – går 
det ingen ut ur butiken med ett knippe blommor blir det ingen 
affärsverksamhet. Samma är det ju med landet Sverige, expor-
ten är det vi lever av – det som skapar välfärd. Punkt slut.

Samtidigt famlar vi kring hur vi skall behålla och förstärka 
vår konkurrenskraft, ofta med SME-företagens betydelse. Till-
växten skall komma underifrån och man sneglar på tyskarnas 
”Mittelstand”, medelklass.

Men Mittelstand har ingenting att göra med ett företags 
storlek, utan handlar om en industrikultur i samverkan med 
det offentliga, kapitalet och ett privat engagerat företagsengage-
mang – inte nödvändigtvis som majoritetsägare.

LÖSNINGEN FÖR SVERIGE är inte en industrikansler eller något 
slags råd som kan tipsa regeringen inför reformer (vilka dess-
utom antingen inte hinner sjösättas under mandatperioden eller 
helt enkelt tas bort – ”not evented here...” – av en ny regering).

Nej det handlar om en gemensam syn, respekt och agerande 
mellan oss i näringslivet. Mittelstand är ett viktigt nedärvt 
DNA i den tyska affärs- och industrikulturen.

Ett Mittelstandföretag kan vara Robert Bosch med tiotusen-
tals anställda, eller den lilla maskinverkstaden med ett hund-
ratal anställda, där likheterna mellan företagen ligger på det 
kulturella, etiska och företagsfilosofiska planet.

Det var Weimarrepubliken som antog begreppet som sedan 
vårdats och vidareutvecklats i Förbundsrepublikens Soziale 
Marktwirtschaft –  eller ” soclal marknadsekonomi”, som 
i grunden handlar om ekonomisk frihet men med offentlig 
reglering av exempelvis Kurzarbeit (förkortad arbetstid) och 
motsvarande. 

MEN FRAMGÅNGEN BYGGER på så mycket mer, stavat engage-
mang, tillit och etik. I Tyskland betalar man varandra inom 30 
dagar, bara för att det är så. Banken, lokala Sparkasse, stödjer 
sin lokala industri, bara för att det är så. Grundaren av bolaget 
finns kvar i generationer av stolthet och inte sällan kontrolleras 
företaget av en stiftelse – främmande för avknoppning eller för-
säljning till någon riskkapitalist, bara för att det är så.

Sverige har fortfarande möjligheten. Vi har börjat prata 
hållbarhet i termer om att betala varandra i tid, men det går tre-
vande. Våra leverantörsföretag utsätts dagligen för den brist på 
etik och moral som fortfarande genomsyrar vår industri, vilket 
jag vägrar att acceptera, bara för att det är så.

En industrikultur byggd på tillit och etik kommer inifrån  
– inte uppifrån!

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

Industrikultur byggd på tillit och 
etik kommer inifrån – inte uppifrån

Allt du behöver veta om VPL®

www.leqm.se
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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.

”VI DIGITALISERAR VÅRA  
KUNDER TILL SÄKRARE,  
EFFEKTIVARE OCH MER  
LÖNSAMMA FÖRETAG.”

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin – det 
är inte längre ”Business as usual”. Möt framtiden 
på Elmia Subcontractor, det ledande industrieventet 
i Skandinavien, dit inköpare, produktutvecklare 
och beslutsfattare kommer för att sourca material, 
komponenter och innovativa lösningarna.

ELMIA, JÖNKÖPING  |  13–16 NOVEMBER 2018

FOKUS 2018: 
∂  Emerging Technology
∂  Smart Supplier
∂  Global Outlook
∂  Digital Transformation

BENNIE FORSS,
GRUNDARE OCH VD,  

ZENTA AB.

Digitaliseringsbyrå.  
Ett av 1200 utställande  

företag på Elmia Subcontractor.
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Fredrik Sidahl, FKG
Rune Andersson, Ljungby Maskin AB

SLD2018  
GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

Industriell transformering. 
Megatrender. Hållbarhet. Kon-
junkturavmattning ... En känsla 
av avvaktan vilade över Stora 
Leverantörsdagen 2018.
   Trots det är det fullt tryck i både 
komponent- och bilfabriken. 

S vensk fordons- och leveran-
törsindustri står inför en 
nödvändig transformation 

med fokus på hållbarhet. Den leve-
rantör som inte är med på den är 
”rökt”, konstaterade Scanias kon-
cernchef Henrik Henriksson.

Volvo Groups tekniska direktör, 
Lars Stenqvist, framhöll leveran-
törsindustrin allt större betydelse 
inom innovation.

– Det var tråkigt att besöka kon-
kurrenterna på IAA, men desto 
intressantare att besöka leverantö-
rerna som satsar på FoU, sa han.

Elisabet Söderström, vd och 
generalsekreterare för Svensk-Kine-
siska handelskammaren, lyfte fram 
Kinas allt större betydelse inom 

innovation, något som inte går att 
bortse ifrån utan bör tas tillvara.

Den globala tillväxten får beho-
vet av stål att öka hela tiden. Sett 
ur ett hållbarhetsperspektiv är 
det viktigt att stålindustrin och 
dess kunder rör sig i rätt riktning, 
konstaterade Thomas Hörnfeldt, 
ansvarig för hållbarhet och Public 
Affairs på SSAB.

Martina Buchhauser, inköps-
direktör på Volvos Cars, efterlyste 
både flexibilitet och närhet hos leve-
rantörerna inte minst för att kunna 
möta ny teknik och nya behov. Hon 
lyfte även fram kravet på socialt 
ansvarstagande i leverantörsledet.

Autonoma och uppkopplade 
fordon är en av megatrenderna. 
Men för att lyckas måste systemen 
först vinna förarnas tillit, berättade 
Johan Löfvenholm, operativ chef 
på Veoneer.

Bengt Lindqvist, ekonom på 
Teknikföretagen, varnade för fart-
blindhet i leverantörsindustrin  
efter år att av tillväxt och två - 
siffriga resultat på sista raden hos 

flera leverantörsföretag.
Det tyska kemiföretaget BASF är 

en ledande leverantör till fordons-
industrin. I den rollen investerar 
de allt mer i FoU kring både nya 
material och batteriteknik, berät-
tade Josef R. Wuensch innan Stora 
Leverantörsdagen 2018 avslutades.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D

Stora Leverantördagen 2019 arrangeras  
16–17 oktober.

Behovet av transformering 
angav tonen för SLD2018

SLD2018  
GÖTEBORG • 24–25 OKTOBER 

1) God stämning bland 
åhörarna på årets SLD.
2) Martina Buchhauser, 
Volvo Cars.
3) Scania:s koncernchef 
Henrik Henriksson.
4) Lars Stenqvist, Volvo 
Group.

 1

 2

 3

 4

Missar inte SLD. Johan Forsberg,  
Catarina Källgren och Magnus Johansen 
från Automotive Components Floby.

Kvartett. Frida Aronsson, Tom Roar Engen och Kjell Arne Ophus, 
Raufoss Technology AS, i sällskap med Anders Artelius, Benteler 
Aluminium Raufoss.

Trivdes. Peter Blau och Hendrik Rentzsch från Fraunhofer IWU.

SLD-Mingel
Stora Leverantörsdagens ming-
elmiddag lockade som vanligt 
många att umgås med bransch-
kollegor och knyta nya kontakter.  
   Stämningen var hög och kvällen 
inleddes med välkomstbubbel 
följt av middagsbuffé med under-
hållning. Fordonskomponenten 
gjorde ett bildsvep i minglet.

Text: Erica Holm
Foto: Jeanette Larsson

FKG:s Fredrik Sidahl och Rune Andersson 
från Ljungby Maskin.

Uppåt. Emilia Lundin och Linda Lind-
bom, Texla Industri AB
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SLD-Mingel

Matthew 
McLarsen,  
Laura Hayes 
och Antje 
Abshoff, State 
of Virginia 
Europe Office.

Vimlade.  Stefan 
Forsberg, OIL 
Group Autokineto, 
hängde med Linda 
Norberg och Travis 
Provenzola från 
Xdin Inc.

Trio. Johan Larsen och Jan Blom, EFD Indduction Group, med Katrine Vinnes, Norsk Industri.

Per-Ewe Wendel, styrelseordförande FKG, Hans 
Sjöström, SKF Sverige AB, och Lars Dahl, Sibbhults-
verken Group.

Minglare. Jörgen Oldenstedt, Gnotec Group, och 
David King, Central SC Alliancew.

Jerry Svedlund, CTEK, med  Jörgen Hansen och Magnus Haglund, Ionbond Sweden.

Från LEAX Quality kom Frank Johansen, här 
med Sture Andersson, Swepart Transmission 
och Peter Scott, Svenska Mässan.

Skål och välkomna!  FKG:s vd 
Fredrik Sidahl och Jon Baggett, 
State of South Carolina, såg till att 
höja stämningen.

Elisabet Söderström, Sweden-China Trade 
Counsil, och Göran Björklund, Newsroom.

Stefan Ottosson, NordiQ Group, och Linda Nyquist-Evenrud, 
Kongsberg Automotive.

Mycket att prata om.  Pauserna gav bra 
tillfällen att knyta nya kontakter. I mitten 
Tadas Gudauskas från Littec.
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Visade upp sig.  
Rondoplast från 
Ystad berättade 
om sin verksam-
het.
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Stora Leverantörspriset 2018 gick till 
avgasreningsföretaget Alfdex.

– Det känns otroligt upplyftande och 
inspirerande, säger produktchef Fredrik 
Lans och kollegan Andreas Schmiterlöw 
på Alfdex, som mottog priset av FKG:s 
ordförande Per-Ewe Wendel på Nordens 
största automotivesammankomst, SLD.

Avgasreningsföretaget Alfdex i Landskrona 
tilldelades leverantörsindustrins egen 
”Oscar”, Stora Leverantörspriset, för 

2018. Det är fjärde gången som branschorgani-
sationen FKG delar ut utmärkelsen och Alfdex 
var ett av tre företag* som nominerats för sina 
prestationer under året. 

– Vi var nominerade för tredje året så det är 
roligt att vi äntligen vann. Det är stimulerande 
för hela vår organisation och ett bevis på att vi 
jobbat i rätt riktning, säger Fredrik Lans.

Alfdex bidrar till en hållbar miljö genom 
att tillverka centrifugalseparatorer som gör 
att lastbilar, bussar och terrängfordon världen 
över kan leva upp till allt högre krav och rikt-
linjer för utsläpp.

– Jag tror att det som avgjorde är att vi är 
inne i en stor internationaliseringsfas där vi 

sedan ett år tillbaka växer stort i Asien – fram-
förallt på den kinesiska marknaden – tack 
vare ny lagstiftning kring avgasrening. Vi har 
nu utvecklat tredje generationens separatorer 
med en ännu bättre och högre prestanda, säger 
Fredrik Lans.

 Stora Leverantörspriset tilldelas den indi-
vid eller organisation som gynnat leverantörs-
industrins utveckling i Sverige. Områden som 
juryn bedömer är design, entreprenörskap, 
miljö, internationalisering, samt forskning 
och utveckling. Tidigare års pristagare är 
Leax, Susanne Johansson (Texla Sverige) och 
Semcon.

Fredrik Sidahl, FKG:s vd och tillika juryord-
förande kommenterar årets val så här:

 – En handfull tekniker på AlfaLaval och 
Haldex började sitt arbete 2004. Båda företagen 
lät teknikerna arbeta mycket självständigt, vil-
ket ledde till ett blomstrande entreprenörskap, 
inget kunde hejda dem. I dag finns ett företag 
med cirka 200 anställda som har blivit störst i 
världen inom vevhusgasrening.

ER I C A H O L M

* = Utöver Alfdex var Smart Eye och CTEK nomine-
rade till Stora Leverantörspriset 2018.

Juryns motivering:  
”Med ett enträget 
entreprenörskap 

bidrar Alfdex till en 
bättre miljö genom 

sin avgasrening, 
byggd på arvet från 
AlfaLaval, och som 
monteras i en halv 

miljon lastbilar per 
år – världen över.”

Välförtjänt. Andreas Schmiterlöw och Fredrik Lans på Alfdex mottog Stora Leverantörspriset för 2018 på SLD/Stora Leverantörsdagen i Göteborg.
 Foto: Jeanette Larsson

Alfdex är årets leverantör 

Namnlöst-2   1 2018-10-16   12:07:08
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MARTIN ÖMAN
Ålder: 47 år.
Bor: Trollhättan.
Familj: Fru och tre barn.
Intressen: Handboll och  
mountainbike.
Lyssnar på: Bruce Springsteen.
Kör: Volvo V 90 hybrid och Saab 
Biopower (Etanol).

CHRISTER FRYKMAN
Ålder: 54 år.
Bor: Trollhättan.
Familj: Gift och två barn.
Intressen: Att snickra hemma
Lyssnar på: 80er Kulthits (Scorpions, 
Nena etc) på tyska radiokanalen An-
tenne Bayern.
Kör: Jaguar XE, Saab 93, Saab 95 och 
en Toyota.

Svensk ingenjörskonst har varit en exportvara 
sedan pansarskeppet USS Monitors dagar, 
minst. Ett nutida exempel på svensk teknik-
kolonisering är stora konsultfirman ÅF, starka 
inom bland annat automotive. 
   Fordonskomponenten har 
tagit pulsen på dem.
 

NYA MARKNADERNYA MARKNADER



12             Fordonskomponenten  4 / 2018                 Fordonskomponenten   4 / 2018  13



Å F:s skyskrapa strax utan-
för Göteborgs stadskärna 
anger tonen. Efter en 

procedur med incheckning i 
receptionen bär det av till ett 
konferensrum i toppen, med 
milsvida vyer. Huset har plats för 
ett tusental personer, huvudsakli-
gen högutbildade civilingenjörer 
vars uppgift är att slå världen med 
häpnad hjälp av nya, fantastiska 
tekniska lösningar. Ett imperium 
av kunskaper, liksom.

Martin Öman, chef för affärs-
området Automotive R&D, och 
Christer Frykman, ansvarig för 
affärsområdets internationella 
affärsutveckling är gamla jobbar-
kompisar från Saab Automobile.

När bolaget gick i konkurs 2012 
startade de egen konsultverksam-

het och drev den i tre år.
– Sedan blev vår verksamhet en 

del av ÅF, säger Martin Öman.

Två nya kontor i Kina
Nu är de istället ett par av de där 
drygt tusen ingenjörerna som tar 
hissen upp i höghuset i Göteborg, 
vilket i sig bara är en bråkdel av 
företagets cirka 10 000 anställda. 
ÅF har kontor på en mängd andra 
platser på jorden. Bland annat i 
Trollhättan där Automotive R&D 
har ett av sina ingenjörskontor och 
där Martin Öman och Christer 
Frykman befinner sig några dagar 
i veckan. Om de inte är ute i värl-
den någonstans.

– Ja, jag åker till Kina inom 
kort, säger Christer Frykman.

Där har affärsområdet precis 

startat två kontor, ett i Shanghai 
och ett i Chengdu. Närvaron i Kina 
har delvis med bilmärket Nio att 
göra. Automotive R&D har varit 
involverade på en mängd olika sätt 
i utvecklingen av kraftiga eldrivna 
Suven ES 8 som lär klara drygt 35 
mil på en laddning och accelererar 
noll till hundra på fyra sekunder. Ett 
kraftpaket på 650 hästar.

– Den är betydligt snabbare än 
min Jaguar, säger Christer Frykman.

Efterfrågad spetskompetens
Sammanlagt har ÅF 1 500 teknik-
konsulter som arbetar i olika pro-
jekt inom fordonsutveckling, 15 pro-
cent av dem är placerade utomlands. 
Just nu är det en stor efterfrågan på 
konsulter med spetskompetens inom 
områden som elektroniska drivlinor 
och självkörande fordon.

Men även om ÅF har kontor i 
fler än cirka 30 länder i världen 
har de definierat några länder som 
sina ”home countries”. Förutom de 
nordiska länderna handlar det om 
Schweiz och Tjeckien. ÅF är en av de 
största konsultfirmorna i Schweiz. 
I Tjeckien är de verksamma inom 
en rad olika områden, bland andra 
processindustri, infrastruktur, ener-
gisektorn.

– Man kan säga att vi satsar där vi 
är kapabla att ta en vinnande posi-
tion, säger Martin Öman.

Om de påverkas av Brexit? Nja, 
säger han.

– Tidigare har vi utfört en del jobb 
åt kunder i England, bland annat för 
Jaguar Land Rover, men just nu är 
det inte så mycket där. Fast vem vet. 
Det kan ha ändrat sig till nyår.

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

HJÄRNKRAFT  
TILL SALU

Bara i år 
har ÅF an-
ställt 1 400 
ingenjörer 

ÅF
• Företaget 
grundades 1895 
under namnet 
Ångpannefören-
ingen. Hundra 
år senare, 1986, 
börsnoterades 
bolaget och 2008 
kortade man ner 
det internationellt 
svåruttalade och 
svårförståeliga 
namnet  till ÅF. 
• Företaget har i 
dag cirka 10 000 
anställda och 
omsätter runt 13 
miljarder.  
• ÅF är aktiva i 
cirka 100 länder, 
men 90 procent 
av verksamheten 
sker i Norden. 
33 procent av 
kunderna finns i 
offentlig sektor. 
• Inom ÅF 
generellt utförs 
arbetet till 70 
procent på ÅF:s 
egna kontor. Inom 
Automotive R&D 
är det tvärtom, 70 
procent av kon-
sultarbetet sker 
ute hos kund.

Strategi. ÅF satsar i de länder där det 
går att ta en vinnande position, konsta-
rerar Martin Öman.

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

Visit our homepage

View our media

Follow us
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Sedan mitten av 80-talet har Lideco i 
Dalstorp varit en leverantör i verktygs-
makarbranschen. De levererar verktygs-
komponenter samt tillverkar stansar 
och dynor som levereras till runt 700 
kunder runt om i Sverige. 

– Volvo Cars, Scania och Gestamp 
HardTech är några av de största, säger 
vd:n Peter Nilsson.

E n stor del av kunderna är specifikt 
verktygsmakare. Men bland dem som 
handlar av Lideco finns även företag 

inom exempelvis den plåtformande indu-
strin. Det handlar bland annat om bolag 
som tillverkar elskåp, ventilationsutrust-
ning, möbler och liknande – verksamheter 
som köper verktygskomponenter och 
reservdelar till sina verktyg och maskiner. 

– Men på ett eller annat sätt står for-
donsindustrin för minst 50 procent av vår 
omsättning, säger Peter Nilsson.

Han driver en tajt och sammansvetsad 

verksamhet. Sjuktalen är nästan på noll 
och de som väl börjat på firman stannar 
länge. Fast Dalstorp i Västergötland? Inte 
direkt nära till några av de större motorvä-
garna. Nej, men Enligt Peter Nilsson fung-
erar det bra. Dalstorp må vara ett rätt litet 
samhälle, bara drygt 700 invånare, men 
industrijobben på orten är ungefär lika 
många som människorna som bor där.

– Här finns flera rätt stora företag, som 
Svedbergs och CJ Automotive. Det gör 
också att vi har en tät trafik av transporter 
hit. En annan fördel med att finnas i en 
liten kommun är att man blir beroende av 
varandra, det är ett ganska företagarvänligt 
klimat här, säger han.

Lidecos egen tillverkning av stansar och 
dynor är en viktig del av helhetslösningen 
till kunderna. Övriga verktygskompo-
nenter som de säljer – som gasfjädrar, 
styrpelare, bussningar, lyftöglor och en 
mängd andra produkter – köper de in och 
lagerhåller. Enligt Peter Nilsson fungerar 
det på så sätt att kunderna ritar ett verktyg, 

exempelvis i CAD. Sedan sänder de över en 
beställningslista med de ingående delarna 
som Lidecos lagerpersonal plockar ihop 
och skickar tillbaka. 

Företaget har i princip alla färdiga kom-
ponenter som en tillverkare av pressverktyg 
behöver.

– Men skulle det behövas kan vi även 
specialtillverka detaljer.

Beställningarna kommer som regel i 
form av datafiler som går direkt in i deras 
digitaliserade ordersystem. Smidigt för 
kunden, som kan lägga sin order när som 
helst på dygnet. Företaget var tidigt ute 
med digitaliserade tjänster. De startade sin 
webbshop redan 2001 och enligt Peter Nils-
son har intresset för smarta logistiska lös-
ningar ökat kraftigt de senaste åren, något 
som de bejakat. Förutom att det gör det 
enklare att beställa är det också ett sätt att 
effektivisera och hålla nere kostnader. 

– I förlängningen handlar det om att 
företag ska kunna behålla sin produktion 
här hemma. Min bild av läget är att allt fler 

Ett måste för verktygsmakarna
Lideco levererar delarna som behövs

ser närheten till en leverantör som viktig 
och att tillverkning som tidigare outsourca-
des har börjat vända tillbaka hit från olika 
låglöneländer.

De märker av högkonjunkturen. Hjulen 
rullar på ordentligt och Lideco har fått öka 
på personalstyrkan med en person sedan i 
våras. De har även utökat sitt territorium till 
Norge där de börjat sälja på sistone. 

Att en del ekonomer varnar för att kon-
junkturen kan ha peakat och att det even-
tuellt väntar tuffare tider inom några år är 
inget som Peter Nilsson hänger upp sig allt 
för mycket på.

– Nej, jag fokuserar hellre på det posi-
tiva och försöker hitta möjligheter. Men 
självklart har vi en förberedelse för sådana 
scenarier, vi har varit med om toppar och 
dalar förr.

Han säger att Lidecos Unique Selling 
Point (USP) är att de är en smidig helhetsle-
verantör med gedigna kunskaper om bran-
schen. Att de dessutom har eget lager och 
en egen produktion gör att de kan erbjuda 
snabb service och korta leveranstider.

Kunderna köper ert know-how?
– Det stämmer precis. Vår personal kan 

hjälpa verktygsmakarna när de behöver råd 
om olika komponenter. De vet att man alltid 
kan bolla frågorna med oss.

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

Köper och säljer.  Lideco i Dalstorp är nya som medlemmar i FKG. 
Företaget levererar produkter och kompetens till den plåtformande 
industrin. I den egna produktionen tillverkar de bland annat stansar 
och dynor som tillsammans med andra standarddelar distribueras från 
eget lager. – Till stor del är vi ett säljbolag, säger vd:n Peter Nilsson, här 
tillsammans med Anders Josefsson, lageransvarig vid en av företagets 
lagerautomater som innehåller 5 000 olika artiklar. Sammanlagt har 
företaget runt 100 000 detaljer i lager.   Foto: Jeanette Larsson

NY FKG-MEDLEM

… 2018: ”Det ser ut att bli ett bra år. Men det är 
ju inget som ger sig av sig självt, vi får jobba hårt 
med marginalerna.”

… att köpa in de flesta av produkterna, men 
att ha egen tillverkning av just stansar och 
dynor: ” Våra leverantörer skulle också kunna till-
verka dem bra, men inte med lika kort varsel. Med 
tanke på att leveranstiderna ofta är korta är det 
bra att kunna göra det själv.”

DETTA ÄR LIDECO
Lideco grundades 1985 av Bertil Lidh som har gett namn till 
företaget. Lideco har 23 anställda och omsätter närmare 
80 miljoner. Huvuddelen av medarbetarna är involverade i 
försäljningen på olika sätt.

PETER NILSSON
Ålder: 49 år.
Bor: Handvik, mellan Ulricehamn och 
Borås.
Familj: Gift, två barn.
Intressen: Träna. Och att grilla, det 
är ett växande intresse.
Lyssnar på: U2.
Läser: Jan Guillou och Tom Clancy.
Kör: Volvo XC60.

PETER NILSSON OM … 

”Företag 
ska kunna 
behålla sin 
produktion 
här hemma. 
Min bild  är 
att allt fler 
ser närheten 
till en leve-
rantör som 
viktig”

Överläggning.  Innesäljarna Niclas Älmefur och 
Tony Laakkonen diskuterar en konstruktionslösning 
med skyttlar som används för att skapa sidorörelser i 
ett stansverktyg.

Håller koll.  
Jörgen Carlsson, 
gruppledare pro-
duktion, övervakar 
en av Lidecos 
trådgnistar.
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M ed drygt 14 000 besökare, 1 100 
utställare varav 30 procent utländ-
ska, har Elmia Subcontractor en 

stark position som kommersiell och kon-
taktskapande mötesplats för underleveran-
törsindustrin och dess kunder. Även i år 
finns FKG på plats som utställare och del-

tagare i mässans scenprogram med bland 
annat presentation av branschbarometern 
Vägvisaren.

Som alltid har Subcontractor ett rikligt 
innehåll utöver det som sker på mässgolvet. 
Vi talar naturligtvis om seminarier, events 
och annat som både ger kunskap och som 
skapar affärsmöjligheter.

Går inte längre blunda
Pop-up Expo är en ny exponeringsyta för 
skarpa start-ups inom ny teknologi som AI, 
VR, AM, Deep Learning med flera.

Det går inte längre att blunda för den stora 
trenden med de digitala teknikerna. Har 
man inte redan gjort det så är det hög tid att 
sätta fokus på detta i sitt eget bolag, menar 

Lena Miranda, vd på Science Park Mjärdevi 
i Linköping.

– Sverige går generellt sett väldigt bra just 
nu. Många bolag har bra med kunder och 
uppdrag, men därmed också för lite tid till 
att fokusera på strategi, utveckling och nya 
sätt att lösa utma-
ningar. Det gäller att 
inte halka efter där, 
säger hon inför Sub-
contractor. 

Tunga industriföre-
tag på plats
För FKG-företagen 
vill vi slå ett extra 
slag för matchma-
kingarenan Sub-
contractor Connect. 
I år genomförs 
matchmaking, korta, 
intensiva och initiala 
affärsmöten, 13 och 
14 november. 

På plats finns 
bland andra de eta-
blerade industriföre-
tagen Volvo Cars, Leax Group, Gunnebo 
Industries Sverige, Fortaco Group OY 
(Finland) och CERAM Optec SIA (Lett-
land).  

 

Business unusual på  
Elmia Subcontractor

”Pop-up Expo är en ny ex-
poneringsyta för skarpa 
start-ups inom ny tekno-
logi som AI, VR, AM, Deep 
Learning med flera” 

SUBCONTRACTOR

Industriell digitalisering, teknikintensiva start-ups, nya expansiva marknader och 
industrisektorer som aero och space samt nya teknologier. 
   Det är något av det innehåll som under temarubriken ”Business unusual” profile-
rar årets underleverantörsmässa Elmia Subcontractor, 13–16 november i Jönköping.

Innovations- och designutställningen 
InnoDex på Elmia Subcontractor
 Foto Anna Hållams / Elmia

98 %
...så många av del-
tagarna på fjolårets 

Subcontractor Connect  
tyckte att servicen före 

och under evene-
manget var utmärkt 

eller bra. Nio av tio del-
tagande företag säger 

sig vilja delta igen.

• 2017 deltog 105
 företag från 19 länder 

i 220 affärsmöten. 

• Nästan alla möten 
förväntas ge fort - 
satta kontakter. 
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Fortsatt bra fart  
i leverantörsindustrin

Fortsätt rusta. Det rådet ger FKG:s Fredrik Sidahl apropå megatrenderna och globaliseringen.    Foto: Jeanette Larsson

Yasemin Heper 
Mårtensson

VÄGVISAREN

Det rullar på fortsatt i bra takt i den 
svenska leverantörsindustrin, men 
en viss avmattning på den inhemska 
marknaden kan uttydas. Det visar 
FKG:s branschbarometer Vägvisaren för 
andra halvåret 2018. 

M en det finns även utmaningar runt 
hörnet för många leverantörsföre-
tag – framför allt är det teknikby-

te som många inte är rustade för, enligt 
Vägvisaren.

– Framtidstron är fortsatt hög för leve-
rantörer verksamma i Sveriges, säger Yase-
min Heper Mårtensson som på FKG:s upp-
drag svarar för analysen av Vägvisaren.

– Även 2018 ser ut att bli ett tillväxtår 
för fordonsleverantörerna, som ser tillväxt 
både i Sverige och utomlands, fortsätter 
Yasemin Heper Mårtensson och tillägger 
att den ekonomiska utvecklingen är fortsatt 
god:

– En majoritet av leverantörerna, 65 procent, 
anger att de har lyckats öka sin försäljning 

under året, medan en lägre 
andel, 43 procent, anger att 
de har ökat vinstmargina-
len.

Visar trender
29,5 procent av de tillver-
kande FKG-företagen har 
svarat på den allra senas-
te Vägvisaren. FKG:s vd, 
Fredrik Sidahl, är därför 
noga med att betona att man ska inte ska dra 
några mer djupgående slutsatser av utfallet – 
utan det handlar om trender och tendenser 
som kan utläsas i branschbarometern.

– Det går fortsatt bra för de svenska for-
donstillverkarna, något som naturligtvis 
även spiller över på leverantörsledet. Men 
vi ser också en viss avmattning genom ett 
minskat personalbehov i leverantörsledet 
samtidigt som flera indikatorer visar på att 
orderstockarna inte fylls på i samma takt 
som i fjol.

– Vad det handlar om är att rusta sig 
ännu mer inför den tilltagande globalise-

ring samt fordons- och transportindustrin 
transformering med megatrender och krav 
på hållbarhet, säger Fredrik Sidahl och 
framhåller vikten av omvärldsbevakning 
och att leverantörerna själva inser att inne-
hållet i deras produkter och tjänster måste 
utvecklas ytterligare.

– Många leverantörsföretag skulle 
tjäna på att bli större. Sedan kan det ske 
genom uppköp, organisk tillväxt genom 
produktutveckling, breddad portfölj eller 
genom strategiska samarbeten med andra 
leverantörer. I Vägvisaren ser vi tillväxt för 
svenska leverantörer i Nordamerika och 
Kina, och där borde fler vara med – lyssna 
till våra OEM:er och deras krav och önske-
mål, det är där framtidens marknad ligger, 
säger Fredrik.

En av fyra i riskzonen
Noterbart är att många leverantörer skulle 
få svårigheter vid en snabb omställning från 
känd teknik till den nya teknik som elfordon 
innebär. Uppemot en fjärdedel av företa-
gen ligger i riskzonen för omfattande konse-
kvenser vid ett skifte, enligt FKG:s analys.

I Vägvisaren anger dock 62 procent av 
företagen att de inte påverkas negativt vid 
ett snabbt skifte till el. 57 procent uppger 
dock att de har brist på personal med rätt 
kompetens för elfordon.

G Ö R AN B J Ö R K LU N D
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tt exempel är Almi Företagspart-
ner. Tanken med verksamheten 
är just att stimulera företagande 
” i syfte att skapa tillväxt och för-
nyelse i svenskt näringsliv.”

Hos Almi går det inte bara att få goda 
råd. De lånar även ut pengar – visserli-
gen till en ränta som ligger över vad en 
genomsnittlig bank erbjuder, men det 
handlar ju om just riskvilligt kapital. 

Du kan även vända dig till Almis eget 
investmentbolag – Almi Invest – som 
förra året investerade 181 miljoner. I sina 
kriterier anger de bland annat att ditt 
företag ska vara unikt och innovativt. 
Det ska inte heller var äldre än tre år och 
dessutom ha potential att ta en position på 
världsmarknaden. 

Grön teknologi kan ge större belopp
Summorna som det handlar om ligger mel-
lan en och upp till tio miljoner kronor. Men 
håller du på med grön teknologi har de 
även en speciell GreenTech-fond som kan 
tänka sig att investera upp till 50 miljoner.

Driver du ett SME-företag kan Almi 
också hjälpa till med så kallade företags-
utvecklingscheckar från olika aktörer, 
bland andra Tillväxtverket. Checkarna 

från Tillväxtverket är på 
summor från 50 000 upp 
till 250 000, och kravet 
är att du själv satsar lika 
mycket pengar som du får. 
Checkarna ska var öron-
märkta för externa kostna-
der i samband med projekt 
som syftar till antingen 
internationalisering eller digitalisering.

– Internationalisering, då kan det handla 
om att göra olika typer av marknads-
undersökningar inför att etablera sig på 
en ny marknad utomlands. Exempelvis 

om det finns speciella lagar eller regler 
som man måste förhålla sig till i landet, 
säger Heléne Öhrvall, innovationsansva-
rig på Almi Väst.

Digitaliseringsprojekten ska syfta till att 

göra företaget mer effektivt, exempelvis 
genom att digitalisera interna processer.

Diskutera projektet först
När det gäller att söka checkarna ser för-
farandet lite olika ut i olika delar av landet, 
men för Almi Västs del finns det ett enkelt 
ansökningsformulär på hemsidan. Heléne 
Öhrvall rekommenderar dock att man bör-
jar med att ringa till någon av Almis råd-
givare och diskuterar sitt projekt.

Under 2018 har Almi Väst haft 13 miljo-
ner i potten och enligt Heléne är det hyfsat 
lätt att få del av pengarna.

– Har du ett bra projekt och lever upp 

Kapitalet som  
får dig att  
komma vidare
– så gör du för att få loss  
pengar till din affärsidé 

En bra idé går det att komma långt med. Förr 
eller senare behövs dock en hygglig summa 
med färskt kapital för att komma vidare. Då 
finns en rad olika aktörer som FKG rekommen-
derar att du vänder dig till.

till villkoren i övrigt så har du stora 
chanser, säger hon.

Hur bra är fordonsindustrins under-
leverantörer på att söka checkarna?

– Ganska dåliga, skulle jag säga. Här i 

Heléne Öhrvall, 
Almi Väst.

E

”Har du ett bra projekt  
och lever upp till vill-  
koren i övrigt så har  
du stora chanser”

FINANSIERING

”Här i västra Sverige  finns 
det ju gott om företag, men 
vi har inte haft speciellt 
många ansökningar”

50
 miljoner kr – så 

mycket kan Almis 
GreenTech-fond 
investera i grön 

teknologi. 

västra Sverige så finns det ju gott om 
företag i den branschen, men vi har 
inte haft speciellt många ansökningar.

För dig som är i full färd med att 
ta dig ut på en internationell mark-
nad finns den statliga Exportkredit-
nämnden (EKN) som kan assistera 
på olika sätt. 

EKN ställer upp med garantier när 
det gäller saker som uteblivna betal-
ningar och kontraktsbrott, men det 
är inte helt gratis. De tar ut en pre-
mie, vanligtvis på runt 0,5 till drygt 
1 procent beroende på vilket land 
det handlar om. (EKN är en av få 

svenskas myndigheter som faktiskt 
går med vinst.)

Råkar du i andra bryderier när du 
är ute på exportstråt kan du få hjälp 
av Business Sweden, en organisation 
som ägs gemensamt av näringslivet 
och staten. Business Sweden har 
kontor i ett 60-tal länder världen 
över och sitter inne på ett diploma-
tiskt nätverk som du kan ha nytta 
av. Assistans som kan vara bra att ha 
när du behöver förstå dig på en lokal 
marknad, långt, långt hemifrån.

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

Pengar till företaget. Rätt affärsidé kan få finansiering  som ger en skjuts framåt. När det gäller företagsutvecklingscheckar är det dessutom ganska få som söker.   Foto: Shutterstock 

Här kan du ansöka:
• Ansök om Almis lån för tillväxtföretag: 
 etjanster.almi.se/oversikt/overview/345
• Pitcha din idé till Almi invest: 
 www.almi.se/almi-invest/pitcha-din-

startup/



20             Fordonskomponenten  4 / 2018

 
9 November
Omställning till framtidens 
el-transportsystem – fordon 
och infrastruktur
En heldag på RISE i Borås.  
Arr: IUC Syd, RISE, FKG.

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

13 november
FKG:s kvinnliga nätverk  
Träff på Elmia Subcontractor.

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

4–8 mars 2019
Go Global Mexiko 
Res med till Mexiko för att  
hitta affärsmöjligheter.  
Arr: FKG och Pro Mexico

1–5 April 2019
Industrial Supply  
– svensk samlingsmonter
FKG arrangerar en svensk sam-
lingsmonter tillsammans med 
Elmia på Industrial Supply 2019. 
Hannover, Tyskland. I samar-
bete med Elmia och SINF.

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.

12–22 september 2019
IAA Cars
Frankfurt/Main, 
The latest trends in cars and 
mobility. Frankfurt/Main.

16–17 oktober 2019
SLD, Stora Leverantörs-
dagen 2019
Lindholmen, Göteborg.  

......................................................................
Mer om FKG:s egna evenemang finns på 
webben:  fkg.se/aktuellt/aktiviteter
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Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

”Då Ni vänder tillbaka mot hemmet 
efter tävlingens slut, tänk då på att 
det är endast på en Stock-Car-bana 
man får krocka sina medtävlare (läs 
medtrafikanter). I trafiken ska vi alla 
vara överens om, att en hyfsad kör-
ning länder oss till heder.”

Den är ingen slump, den till synes 
fryntliga uppmaningen om akt-
samhet i trafiken. Det är somma-

ren 1955 och nya flugan stock-car-tävling-
ar drar storpublik med namn som Henry 
Bråttom, Skorstens- Jonte och Lars 
”Bunk” Svennberg som sladdar 
runt i skrotiga 30-tals-
jänkarbilar där det gäller att 
krocka och preja medtäv-
larna av banan. 
    Myndighetssverige ser 
inte nådigt på allmogens 
nya helgnöje.  Det sän-
ker trafik moralen, heter 
det. Anständiga dagstid-

ningar vägrar rapportera från tävlingarna. 
En av de ettrigaste motståndarna är 

SVEMO (Svenska Motorcykel- och Snösko-
terförbundet) som ser sitt trafiksäkerhets-
arbete med mottot inga krockar utmanas. 

I avsaknad av lämplig hashtag skrider 
SVEMO till verket i sin tids version av 
nätdrev. De uppvaktar landets länsstyrel-
ser och polischefer, som uppmanas att 
avslå ansökningar om tävlingstillstånd, 
och i ett öppet brev fastslås att ”skrotbils-
tävlingarna, sk stock-car-races, har blivit en 
farsot som spritt sig över hela landet. De 
har ingenting med sport att göra...”

ENTUSIASTERNA SVARAR med moteld. 
Svenska Stock-Car Förbundet 

bildas och försöker snabbt 
styra upp verksamheten 
med regelverk och intar 
en försvarsställning som 
förutom att orsaka twit-
terstorm i bästa fall skulle 
kallas exkluderande på 

modern svenska.  

   I programmet 
för tävlingarna 
på June- stadion 
i Jönköping, 
söndag 3 juli 
1955, kallar 
förbundet sina 
belackarna 
både beskäftiga 
och oinsatta 
som inte vet 
att acceptera 
det hela för 
vad det är, 
nämligen 
”en sport för 
tuffa karlar” 
och en ”hård hastighetstävling för män 
med hår på bröstet”. 

Avslutningen är segerviss: ”Stock-car 
har kommit för att stanna”.

MEN HÖGMOD GÅR som bekant före fall. 
Efter några säsonger sviktar publik-

intresset. Ungefär då 60-talet gör entré 
är det slutkrockat. En beräkning gör gäl-
lande att ett par tusen bilar då fallit offer 
för skrot döden på banorna.  

Krockfesten som kom av sig

Utdrag ur svenska  
Stock-Car-reglementet:

• Bilen måste vara äldre än tio år, 
vikten får ej överstiga 2 ton.
• Den främre stötfångaren 
ska ersättas med ”grind”.

• Förare får icke röka i bilen,  
ej heller köra med ena  
armen utanför karossen. 

 ”Junkyards won’t take
   them. Dogs never 
   chased them. No Yugo 
   was  reported stolen
   because no owner
   wanted it back.”

1. Kojak: Buick Century 455, 2. Gerry Standing: Triumph Stag, 3. Bertil Engelbrekt: Peugeot 403, 4. John 
Barnaby: Rover (45, 800, 75, Coupe), 5. Vera Stanhope: Land Rover Defender, 6. Tony Baretta: Chevrolet 
Impala, 7. Starsky och Hutch: Ford Gran Torino, 8. Frank Columbo: Peugeot 403 cabriolet, 9. Kommissarie 
Morse: Mark II Jaguar, 10. Scott Rockford: Pontiac Firebird Esprit, 11. Thomas Magnum: Ferrarri 308GTS,  
12. Thomas Lynley: Bristol 410, 13. Miami Vice: Ferrari Daytona Spyder 365

noterat Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

Citatet till vänster är en av bilvärldens tuffaste sågningar, 
signerad Buffalo News i New York. Det handlar om Yugo, 
lågprisbilen från östblocket som gjorde ett magplask på 
USA-marknaden i mitten av 80-talet. Inför lanseringen 
var intresset enormt tack vare det låga priset. Väl på 
plats i bilhallarna sjönk Yugon som en sten och beskrevs 
som ett Frankensteins monster av utgångna Fiat-delar och 
med den slöaste motorn av alla nya bilar.    
   Jason Vuics bok om Yugon, ”The Rise and Fall of 
the Worst Car in History”, har några år på nacken men 
är fortfarande underhållade läsning. Inte minst för sam-
lingen av Yugo-skämt, som de nedan.

Q: What’s included in every 
Yugo owner’s manual?

A: A bus schedule. 

Q: What do you call a 
Yugo that breaks down 
after 100 miles? 

A: An overachiever.

Q: How can you  
get a Yugo to do  
60 miles an hour?

A: Push it over a cliff.

  1. Kojak  
  2. Gerry Standing i New Tricks  
  3. Bertil Engelbrekt (Allan Edwall) i Engeln    
  4. John Barnaby i Midsomer murders 
  5. Vera Stanhope i Ett fall för Vera 
  6. Tony Baretta i Baretta
  7. Starsky och Hutch
  8. (Frank) Columbo 
  9. Kommissarie Morse
10. Scott Rockford i Rockford tar över 
11. Thomas Magnum i Magnum, P.I. 
12. Thomas Lynley i Kommisarie Lynley
13. Miami Vice   

  Ferrari 308 GTS
  Pontiac Firebird Esprit (1974)
  Land Rover Defender
  Rover (45, 800, 75, Coupe)
  Mark II Jaguar (1960)
  Ford Gran Torino (1975)
  Bristol 410
  Buick Century 455 (1974)
  Peugeot 403 
  Peugeot 403 cabriolet  
  Ferrari Daytona Spyder 365 (1972)
  Chevrolet Impala (1966)
  Triumph Stag (1977)

BROTT OCH BILAR
Vi säkrar (hjul)spåren av tv-deckarna
TV-deckare kommer och går, men några saker består.  Som klyschan om ensam-
vargen som går sina egna vägar. Men för att sticka ut i mängden krävs några 
attribut också. På 70-talet kunde det räcka med rakad hjässa och fabläss för 
slickepinnar.  Fordonskomponenten minns dem dock för en annan sak – deras 
fordon. Men vem körde vad?  
   Kan du pricka in fem decenniers deckare med rätt kärra? 
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Antikorruptionspolicy för företaget 
– vad ska det vara bra för?

hållet i policyn är vilka risker det indi-
viduella företaget står inför.  Slutligen 
rekommenderas att policyn bör innehålla 
ett uttalande om att företaget följer Koden 
och policyn kan innehålla riktlinjer för 
följande:
a) företagets riskanalys
b) vilka förmåner anställda får ta emot 

och hur dessa ska redovisas
c) vilka förmåner som företagets repre-

sentanter får lämna till anställda i 
andra företag

d) beloppsgränser,
e) utbildning av anställda
 f) vem eller vilken funktion hos företaget 

som svarar för policyn och vem före-
tagets anställda kan vända sig till med 
frågor eller upplysningar vid misstan-
ke om oegentligheter

g) hantering av risken för att samarbets-
partners lämnar förmåner i strid med 
koden, branschregler, yrkesregler eller 
företagets policy

h) hur koncernföretag i utlandet ska för-
hålla sig i frågor som berörs i koden

i) hur policyn ska implementeras
j) översyn av policyn
k) uppföljning av att policyn efterlevs  
l) verktyg för att hålla policyn levande 

inom organisationen.
Man ska komma ihåg att Koden utgår 

från svenska förhållanden. Ett företag som 
bedriver verksamhet utanför Sverige eller har 
relationer med aktörer utanför Sverige, kan 
såklart behöva anpassa sin policy till även 
andra krav än de som framgår av Koden.

Regelefterlevnad
Det företag som tar fram en antikorrup-
tionspolicy och använder sig av de rekom-
mendationer som ges i Koden, har enligt 
vår mening i god grund att stå på i sitt före-
byggande arbete på korruptionsområdet 
såvitt avser olika former av mutbrott.

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

Koden innehåller rekommen-
dationer om byggstenar för ett 
effektivt antikorruptionsarbete 
i detta avseende. När ett sådant 
system som Koden rekom-
menderar har implementerats 
i en organisation skapas förut-
sättningar för att identifiera de 
risker som är förknippade med 
verksamheten samt för att få 
anpassade metoder och rappor-

teringsstrukturer för att före-
bygga, förhindra och upptäcka 
eventuella överträdelser. 

Då kan företaget undvika 
risker för ryktesskador och före-
tagsböter samtidigt som företa-
get underlättar för sig självt vad 
gäller att leva upp till krav från 
exempelvis ägare, styrelse, kun-
der, banker och andra intres-
senter kring ett etiskt agerande.    

”Lagstift-
ningen i en 
del andra 
länder är 
betydligt 
strängare 
än i Sve-
rige, inte 
minst i 
Storbri-
tannien 
och USA”
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Kenneth Nilsson, 
advokat,
Setterwalls 

Maria Dahlqvist,
advokat,
Setterwalls

Illustration: 
Shutterstock

Sverige är ett land med förhållandevis 
låg grad av korruption. Därför är det 
lätt att tycka att ett svenskt företag 
inte behöver någon policy mot detta. 
Ett sådant resonemang är dock på 
många sätt fel. Det menar Kenneth 
Nilsson och Maria Dahlqvist, advoka-
ter på FKG-partnern Setterwalls.

För det första är de flesta företag, i 
synnerhet inom fordonsindustrin, 
verksamma på en internationell mark-

nad. Även den som bara levererar sina 
produkter och tjänster i Sverige gör med 
största sannolikhet inköp utanför Sverige 
och/eller har samarbeten eller andra avtals-
förhållanden med parter i andra länder. 

För det andra är inte heller Sverige helt 
fritt från alla former av korruption.

Etiskt agerande
Det finns ingen vedertagen enhetlig defini-
tion av korruption i svensk rätt. Med kor-
ruption menar man vanligtvis ett flertal 
olika former av oegentligheter. Otillbörliga 
förmåner – som faller in under området för 
mutor – utgör ett exempel. 

Vi använder området mutor som åskåd-
ningsexempel i det följande. Ett företag bör 
givetvis noga överväga vilka ytterligare före-
teelser man vill motverka och behandla inom 
ramen för sin antikorruptionspolicy och bör 
särskilt beakta vilka andra förväntningar 
som finns från företagets ägare, styrelse, kun-
der, banker och andra intressenter på att en 
antikorruptionspolicy ska innefatta. 

Till det kommer att vissa inköpsavtal 
inom fordonsindustrin innehåller krav 
på att underleverantörer lever upp till en 
motsvarande grad av etiskt handlande som 
den OEM som gör inköpen. Det innebär att 
många underleverantörer har tagit på sig 
att leva upp till en hög standard vad gäller 
arbete med bland annat antikorruption och 
att inköpsavtalen ibland kan sägas upp vid 
brister i detta hänseende.

Mutbrott
I Sverige kriminaliseras tagande eller givan-
de av muta, handel med inflytande eller 
vårdslös finansiering som olika former av 
mutbrott. Vi ska inte här ingående beskri-
va alla förfaranden som kan vara straffbara, 
utan nöjer oss med att konstatera att mut-

brotten i huvudsak omfattar de klassiska 
formerna av givande eller mottagande av en 
otillbörlig förmån i tjänsteutövning, privat 
eller offentlig tjänst. 

Handel med inflytande handlar om att 
ta emot eller erbjuda otillbörliga förmåner 
för att någon ska påverka någon annans 
beslutsfattande. Vårdslös finansiering slut-
ligen handlar om att ett företag av grov 
oaktsamhet förser mellanmän som exem-
pelvis agenter med medel eller tillgångar 
och då möjliggör mutor eller handel med 
inflytande. 

I samtliga fall kan en väl genomarbetad 
och implementerad antikorruptionspolicy 
vara ett effektivt medel för att förebygga 
att företaget kommer att associeras med 
olika former av korruption och verka som 
ett effektivt styrmedel som ger anställda en 
konkret vägledning.

En fungerande antikorruptionspolicy 
förutsätter att företaget som ska ta fram den 
känner sin verksamhet, sina inköps- och för-
säljningskanaler och sina affärsparter samt 
värderar riskerna i verksamheten för att:  
a) anställda riskerar att mutas  
b) företaget riskerar att lämna mutor och  
c) företaget genom samarbetsparter riske-
rar att finansiera korruption. 

Det gäller för ett företag att göra denna 
analys för samtliga marknader som man är 
verksam på och med beaktande av de olika 
regelverk som kan bli tillämpliga. 

När risken är känd kan den hanteras 
genom utbildning, intern kontroll, intern 
uppföljning och kontroll/uppföljning av 
affärspartners. 

Uppförandekod
Institutet Mot Mutor har i sin näringslivs-
kod (”Koden”), avsnitt D, under ”Förebyg-
gande åtgärder” tagit upp vikten av att före-
tagen har en policy. Koden är inte på något 
sätt bindande, men tjänar som vägledning 
för det företag som vill vara säker på att följa 
svensk lagstiftning på området.
   Observera att lagstiftningen i en del andra 
länder i vissa fall är betydligt strängare i vad 
som är fallet i Sverige, inte minst i Storbri-
tannien och USA.

Enligt Koden, punkt 12, bör företag anta 
en policy som innehåller åtgärder mot 
otillbörlig påverkan. Denna policy ska vara 
anpassad tillföretagets storlek, art och ägar-
förhållanden, den verksamhet som bedrivs 
och risken för otillbörlig påverkan inom 
företaget.  Det anges där vidare att den cen-

trala frågan för inne -

Lathund for din egen 

antikorruptions-policy
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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. 

FÖRBRÄNNINGSMOTORN ÄR  
LÅNGT IFRÅN UTSLAGEN
– men stora förändringar väntar branschen enligt årets FISITA-kongress
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Årets FISITA-kongress hölls i Indien 
i början av oktober och SVEA var på 
plats.  

1 500 deltagare samlades under 
temat Disruptive Technologies for 
Affordable and Sustainable Mobility. 
Här är några av de viktigaste punk-
terna från konferensen:

Is the IC Engine dead?
När företrädare med ledande ställning 
från hela världen diskuterade detta var 
den dominerande uppfattningen att för-
bränningsmotorn kommer att finnas 
kvar i avsevärda volymer fram till 2050.  
   Detta medför att en fortsatt utveck-
ling av förbränningsmotorn är nödvän-
dig och nyttig till dess att övergången är 
genomförd.

Future of Mobility – 7C
Common, Connected, Convenient, Con-
gestion free, Charged, Clean, Cutting 
Edge: Educating the Mobility Engineers 
of Tomorrow  (EMET).

Här diskuterades viktiga frågor om 
utformningen av framtidens utbild-
ning. Deltagarna delade också de senaste 
trenderna från akademi och industri. 
Behov av kunnande inom de klassiska 
specialistområdena kommer fortfarande 
att finnas. Behov av ny kompetens inom 
dataområdet växer enormt.

Vi går mot en kraftigare kundorien-

tering vilket leder till att oavsett vilket 
specialistområde man väljer krävs det 
kompetens kring att jobba i team och att 
alltid vara driven av kundfokus.

Sammanfattning
En accepterad uppfattning verkar vara 
att förändringen de kommande fem–tio 
åren kommer att bli större än de senaste 

50. Eftersom konferensen hölls i Indien 
belystes förhållandena där och de har 
ungefär 35 fordon/1000 invånare medan 
USA har 800. En indikator på vilka enor-
ma förändringar som väntas.

Prag och Barcelona nästa värdar
FISITA 2020 blir i Prag och FISITA 2022 
blir i Barcelona. Det fanns två kandidater 
till konferensen, Beijing och Barcelona. Bar-
celona vann omröstningen i Council med 
röstsiffrorna 18–13, Grattis till SVEA:s 
spanska syster organisation STA!

LARS-GUSTAF HAUPTMANN

 

 

FISITA 2018 WORLD  
AUTOMOTIVE CONGRESS

När och var: 2–5 
oktober i Chennai, 
Indien.

Ledande experter 
från hela världen 
gav sin syn på 
följande ämnen:  
Autonomous,  
Connected, Electric 
Mobility och Shared Mobility. 

Konferensens tema var:  Disruptive 
Technologies for Affordable and 
Sustainable Mobility.

Härifrån kom deltagarna:  
1 000 från Indien, resterande från 
32 länder. Korea (55), Japan (35) och 
Tyskland (29) var de länder som hade 
flest utländska deltagare.

Det hölls parallella sessioner  
inom följande områden:
Förbränningsmotorteknik, Transmis-
sionsteknik, Fordonsdynamik, Säker-
het Elfordon, Uppkopplade fordon, 
Avancerad produktion, Avancerade 
mobilitetslösningar och ”Frugal Engi-
neering” –  Resurssnål utveckling samt 
en Studentkongress.

• 384 technical papers och keynotes 
presenterades under konferensen. 

 

FISITA welcomes new President and Board members 
during World Automotive Congress in Chennai, India

”Förändringen de kom-
mande fem–tio åren  
kommer att bli större  
än de senaste 50”

FISITA, the international federation for 
the automotive and mobility systems 
engineering profession, has welcomed 
Professor Frank Zhao (Bild1) as its new 
President and Chairman of the Executive 
Board, taking over from Dan Nicholson, 
and will serve from 2018 to 2020.

Zhao is Professor and Director of Automo-
tive Strategy Research Institute at Tsinghua 
University in China, where he leads a strate-
gic research group on automotive industry 
policy, corporate management and techno-
logy strategies.

Commenting on his appointment, Zhao 
said: “Our industry is undergoing a major 
transformation, so now more than ever, 
collaboration among industries and across 
the continents is extremely important. As 
President of FISITA, I request that our com-
munity continues to works collaboratively, 
so we can deliver additional benefits to our 
members and promote global recognition of 
our colleagues and supporters.”

The Closing Ceremony at FISITA 2018 
in Chennai, India also marked a number of 
new Executive Board appointments:
• Ms. Nadine Leclair – President Elect 2020-

2022, Senior Vice President, Expert Fellow, 
Groupe Renault

 • Mr. Yuichi Azuma - VP Asia General 
Director Gasoline Engines Europe, Adam 
Opel AG

 • Prof. Mike Ma - VP Technical Professor, 
Automotive Research Institute, Jilin Uni-
versity, China

 • Dr. Matthias Klauda - VP Strategic Plan-
ning Senior Vice President, Robert Bosch 
GmbH, Germany
Chris Mason, FISITA CEO, said: “We are 

delighted to have made these new appoint-
ments to the FISITA Executive Board, inclu-
ding Prof. Frank Zhao who becomes our 
new President. As a renowned international 
figure in the mobility systems engineering 
industry, Frank’s leadership will be an asset 
to FISITA’s global community.”

¨“I would also like to express my gratitu-
de to the departing members of our Board 
and to Dan Nicholson who has served a 
fantastic term as FISITA President over the 
last two years. Dan has displayed exemplary 
leadership on behalf of FISITA, supporting 
the creation of a number of exciting new 
initiatives including our successful one-day 
event FISITA PLUS.”

As FISITA President and Chairman of 

the Executive Board, Professor Zhao will 
oversee the performance of FISITA, while 
also being responsible for the management 
and control of the Executive Board.

Prof. Zhao has published eight books and 
more than 300 technical papers in English, 
Japanese and Chinese, and owns more than 
200 patents. He has received many recog-
nitions in his career including but not limi-
ted to the 2001 SAE Forest R. McFarland 
Award, Fellow of SAE in 2006, Fellow of 
China SAE in 2016 and the Gold Medal of 
China Enterprise Management in 2012.

Prof. Zhao has held a number of high-
level positions at leading automotive com-
panies in Japan, United Kingdom, United 

States, and China, such as Vice President of 
Zhejiang Geely Holding Group, President 
of Zhejiang Geely Automotive R&D Cen-
ter, and President of Zhejiang Automotive 
Engineering Institute.

Nadine Leclair           Mike Ma

FISITA is the international 
membership organisation that 
supports the automotive and 
mobility systems sector in its 
quest to advance technological 
development. 

• Since creation, FISITA has 
seen significant growth in influ-
ence and relevance. Today our 
network of Member Societies 
and Corporate Members extend 
a reach to over 210,000 engine-

ers in 37 countries, placing us 
at the heart of the industry and 
enabling members to connect 
with each other, network, share 
technological advancements 
and collaborate in a pre-compe-
titive environment.

• FISITA facilitates dialogue 
between engineers and indu-
stry, governments, academia, 
and environmental and stan-
dards organisations, across 

all areas of automotive and 
mobility systems technology. 
Achieved through organising 
and delivering internationally-
acclaimed technical events, 
including the World Automotive 
Congress, World Mobility Sum-
mit, FISITA PLUS conference 
and EuroBrake, the world’s 
largest braking technology con-
ference; as well as endorsing 
the significant events run by our 
Member Societies.

Möttes. Professor Frank Zhao och SVEA:s Lars-Gustaf Hauptmann.

Medlemmar i 37 länder

Chennai
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et finns två olika sinnebilder av 
relationen Kina-Sverige – den 
korrekta om alla investeringar 
respektive den misstänksamma 

mot investeringar i väsentlig infrastruktur.
Sverige är i dag ett av få EU-länder med 

ett handelsöverskott med Kina, vilket 
inte är helt oväsentligt i tider med ifråga-
sättande av frihandel och inte minst han-
del med Kina. 

Den mest påtagliga kinesiska investe-
ringen i Sverige är Geelys köp av Volvo 
Cars samt ägarandel i Volvo Group tidi-
gare i år. Just Geelys investering i AB 
Volvo har gjort att Sverige i år är en av de 
största mottagarna av kinesiska direkt-
investeringar bland EU-länder. 

I och med att de tunga investeringarna lig-
ger inom fordonssektorn, är de en vinst-

lott för Göteborg och Västsverige. Tack vare 
Geely har teknikintensiva Cevt bildats, vars 
nya innovationscenter för Europa är under 
uppbyggnad och nya spännande bolag som 
Zenuity har också uppstått. 

Tyvärr har svensk media stundtals 
fokuserat på stickspår sett till kinesiska 
investeringar i Sverige. Något som inne-
burit en överdriven oro.

Det har under året blivit en etablerad 
sanning att Kina är en storinvesterare 
inom infrastruktur i Sverige, inte minst 
beträffande påstådda kinesiska intressen 
för en ny djuphamn i Lysekil, Öresunds-
tunnel och höghastighetståg och andra 
väsentliga delar i landets infrastruktur. 

Men inget av dessa projekt existerar 
i verkligheten, utan det är faktiskt bara 
kinesiska centralbankens delägande i 
Arlanda Expressen som är det hittills 
enda exemplet på kinesisk infrastruktur-
investering i Sverige.

All denna exponering till Kina och kinesiska 
företag har inneburit att allt fler i Göteborgs-
regionen har en god förståelse för att arbeta 
med Kina, kinesiska företag och den kine-
siska marknaden. 

Den kunskapen kan de nu dela med 

sig av till företag i andra delar av Sverige. 
Detta i skuggan av ett handelskrig där 
Kina och USA slåss om vem som ska vara 
herre på täppan.

USA:s kamp mot Kina spiller över på 
Europa och ger Kina ett ökat ekonomiskt 
inflytande eftersom varorna ska avsättas 
någonstans.

Går det inte i USA så ligger Europa 
nära till hands, och europeiska företag 
som till exempel BMW har gynnats på 
den kinesiska marknaden på bekostnad 
av amerikanska företag.

För fordonsindustrins leverantörer 
är Kina alltmer intressant som partner, 
delägare och, inte minst, marknad. Men 
vår kunskap om Kina måste höjas, så att 
vi gör de smartaste affärerna med landet.

 Slutligen: Vi ser en ständigt växande 
handelsvolym med Kina. I fjol var Kina 
Sveriges 8:e viktigaste handelspartner 
och landets betydelse för Sverige lär fort-
sätta öka.

FR ÉD ÉR I C CH O, K inarådgivare

På SLD/Stora Leverantörsdagen 2016 medverkade Kinarådgivaren Frédéric 
Cho. Inte minst mot bakgrund av Geelys ökade ägande inom svensk auto-
motiveindustri och Nevs resa österut, är Frédéric värd att lyssna till.

Han ser mest utvecklingsmöjligheter, men också en delvis felaktigt negativ 
bild av handelsrelationen Sverige-Kina. 

D

”Vår kunskap om Kina 
måste höjas, så att vi 
gör de smartaste affä-
rerna med landet”Vemservice i Vemdalen är ledande 

i Sverige på att bygga om stora, 
tunga lastbilar och utveckla spe-
cialfordon. Det är viktigt att få 
ner fordonens tjänstevikt för att 
kunna göra olika påbyggnader.
   – Behovet av speciallastbilar är 
stort och fortsätter att öka, säger 
Benny Larsson, vd.

I Sverige är Vemservice ett välkänt 
namn inom transportsektorn och 
har sedan starten 1992 utvecklats 

till den största aktören när det gäller 
att bygga om lastbilar till stora kran-
bilar. 

Företaget utför kundanpassningar 
av nya och begagnade lastbilar åt 
Volvos och Scanias återförsäljare 
samt privata åkerier.

– Lastbilstillverkarna varken kan 
eller vill göra detta jobb, de levererar 

bara en lastbil med naket chassi. 
Därefter gör vi påbyggnaden i sam-
arbete med kunden och analyserar 
vilken funktion som önskas. Vi löser 
tekniken, konstruktionen, val av kom-
ponenter, ritning och dokumentation 
och levererar sedan en nyckelfärdig 
produkt med garanti.

Hålla ned vikten
Vemservice har ofta kontakt med 
kunden i ett tidigt skede, redan innan 
chassit lämnar fabriken, och kan då 
tala om hur lastbilen ska vara utrus-
tad vid inköp.

Poängen är att lastbilen inte får bli 
för tung med den stora lyftkranen 
påmonterad, då minskar lastvikten.

– Genom smarta lösningar och 
bra stål kan vi få ner fordonets tjäns-
tevikt så att det klarar runt två ton 
mer last, säger Benny Larsson.

Företaget har egna konstruktö-

rer som tar fram ritningar på hur 
påbyggnaden ska göras och oftast 
handlar det om speciallösningar. 

Vemservice samarbetar även med 
FFI, Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation, för att hela tiden 
hålla koll på senaste tekniken inom 
olika områden. 

Konstruerar och bygger själva
Styrkan ligger i att man i princip 
utvecklar och konstruerar all meka-
nik själv, bygger all hydraulik och tar 
fram egna elektroniska lösningar.

– Det här är en bransch som 
kräver stort kunnande så vi måste 
hela tiden ligga i framkant gällande 
forskning och utveckling, säger 
Benny Larsson.

Utvecklingen inom vägtranspor-
ter och svensk fordonsindustri har 
stor betydelse för ökad tillväxt. 

ER I C A H O L M

Samfinansieras

FFI, Fordonsstrate-
gisk forskning och 
innovation är ett 
samarbete mellan 
staten och fordons-
industrin. Samar-
betet finansierar 
gemensamt forsk-
ning, innovation 
och utveckling inom 
miljö och säkerhet. 
Satsningen innebär 
forskning och ut-
veckling för cirka  
1 miljard kronor per 
år, varav hälften 
finansieras med 
statliga medel.

Här tar specialfordonen form 
Viktreduktion ständig utmaning för Vemservice

Experter på påbyggnad. Vemservice i Vemdalen bygger på kundernas lastbilar enligt önskemål och konstruerar själva de tekniska lösningar 
som krävs. Att vara uppdaterad på den senaste tekniken och utvecklingen är ett måste. Foto: KranbilsCentralen

PÅBYGGNAD
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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.

Landsvägstester  för Polestar 1
Nyheter i korthet

Scania i nytt sam arbete med Handels
TEKNIK  NEVS interaktiva skärm, City InMotion (bilden nedan), har 
vunnit ett prestigefyllt pris; Red Dot Award Communication Design 
2018.  Den beskrivs som en pedagogisk interaktiv skärm där besökare 
kan se och uppleva vad NEVS menar med ”City solutions” och hur man 
kan lösa framtidens biltrafik i städerna ocn visionen att ”skapa mobilitet 
för en mer hållbar framtid”. Bland 
annat går det att se hur gröna 
områden i städer växer i takt med 
att antalet bilar minskar, som ett 
resultat av tjänster med delade 
bilar i stället för privatägda bilar. 
På motsvarande sätt kan man 
se hur luftkvaliteten successivt 
förbättras när traditionella bilar 
ersätts av elbilar. 

 

Teknikpris för NEVS pekskärm
FORSKNING Scania har 
inlett ett samarbete med 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Samarbetet innebär att Scania 
under en tioårsperiod kommer 
att bidra till ett nytt forsknings-
center på Handelshögskolan. 
Samarbetet ska fokusera på 
affärsmodeller i framtidens 
ekosystem för transporter och 
logistik. 
   Forskningscentrets arbete 
kommer att ledas av docent 
Martin Sköld.
   – Scania är ett teknikdrivet 

bolag och är som sådant 
mycket framgångsrikt. Samti-
digt står både industrin och 
transportsektorn inför stora för-
ändringar och framtidens teknik 
kommer att driva fram helt nya 
affärsmodeller inom det eko-
system som Scania med kunder 
och partners är verksamma i. 
Det perspektivet kommer att 
vara fokus för samarbetet med 
Handelshögskolan, säger Henrik 
Henriksson, Scanias VD och 
koncernchef i ett pressmed-
delande.

ELBIL Prestandaelbilen 
Polestar tar steg efter steg 
mot en marknadsintroduk-
tion. Polestar har etablerat 
ett globalt huvudkontor på 
Volvo Car Groups område i 
Torslanda. Byggnaden,  en 
kub i mininmalistisk design, 
ger samma uttryck av klinisk 

futurism som Apples Mac 
G4 Cube gjorde i slutet av 
90-talet.

I mitten av 2019 räknar 
Polestar med att öppna sin 
första återförsäljare i Oslo. 
Etableringen föranleds 
av den expansiva norska 
elbilsmarknaden. Totalt 

räknar Polestar med att ha 
60 återförsäljaranläggningar, 
globalt i mitten av 2020. 

Den första VP-prototypen 
av Polestar 1 har precis 
lämnat fabriken i Göteborg 
för landsvägstester. Produk-
tion kommer sedan att ske i 
Chengdu, Kina.


