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DET ÄR INTE längre hållbart att inte leva och verka håll-
bart. Snart närmar sig en tipping point, en brytpunkt 
mellan hållbart och hållbart på låtsas.

Mitt eget bekymmer är att begreppet ”hållbarhet” har blivit 
utslitet och misshandlat. Det verkar som om man bara slänger 
in ordet i något sammanhang för framtid så är jobbet med tex-
ten och pratet gjort, green wash! Men för mig innehåller ordet 
så mycket mer –  i grund och botten en sund och utvecklande 
affärs- och industriverksamhet med människan i centrum.

I september är det val i Sverige, och det politiska systemet kom-
mer att spruta ur sig löften och rubriker som fångar röster, en tid 
där vår röst för långsiktiga förändringar blir än viktigare.

Regeringens satsning på en industrikansler förpackat i ”pro-
jektet Nyindustrialisering” startade bra i början på mandat-
perioden men försvann på något sätt bort – inte så hållbart! 

Jag tycker fortfarande att idén är bra om den blir långsiktigt 
hållbar, till exempel med Storbritan-
niens Automotive Council som före-
bild. Det är en organisation som 
är oberoende av mandatperioder 
och politisk färg och som fokuserar 
på vad landet är bra på, förstärker 
detta och sorterar bort sådant där 
man redan är hopplöst efter, alltså 
en strategisk fordonsindustriell plan 
för framtiden. 

I en sådan plan skall man baka in 
saker som korttidsvecka, tillväxt-
kapital, frihandel, tekniskt lärlings-
program och varför inte TFI – Tek-
nik För Invandrare – vid sidan om 
strategiska satsningar inom forskning och innovation (gärna 
ihop med samhälle och samhällsbyggandet).

Jag tror på samverkan och samarbete. Det ligger i vårt svenska 
DNA, nedärvt i generationer från den tid då vårt land var fat-
tigast i Europa – kargt och hårt och där det krävdes samarbete 
bara för att överleva. Dra nytta av vår kultur och vårt sätt att 
arbeta och sluta med kortsiktig röstfiskande dagspolitik.

För mig är det hållbart att utveckla industripolitiken lång-
siktigt med kontinuerlig avrapportering mot mål. Det är lika 
självklart som att industrin med alla produkter och tjänster 
utvecklas hållbart för miljön och samhället med sina hårda mål 
– det är så Automotive Council fungerar.

Politikens tipping point närmar sig, i några länder har det 
redan tippat över i kaos men än har vi möjligheten här hemma, 
med då behövs samverkan. 

Är det så fel med en blocköverskridande regering? 
Kolla på Tyskland eller som den nationella näringspolitiska 

strategin à la UK.
Det är hållbarhet!

 

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

DRA NYTTA AV VÅR KULTUR

”Samverkan 
och sam
arbete ligger 
i vårt DNA, 
nedärvt i  
generationer”

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

”Utan 
miljonerna 

från FFI  
hade vi inte 

 lyckats!”
 Anders Holmkvist,  

R&D Manager,  
Inxide AB

www.festo.se/yjkp
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Som medlem i

  FKG får ditt företag 
professionell hjälp 

med att ansöka om FFI-
stöd. Bli medlem du med!
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OPINION

24–26 april 2018   
Kistamässan
Kista Science City

Fordonsindustrin i fokus
den 24 april

Vässa konkurrenskraften – på Scandinavian Electronics 
Event i Kista träffar du branschens ledande leverantörer 
och får nya insikter om framtidens elektronik och smarta 
produktionslösningar. I år har mässdagarna olika teman. 
Tisdag den 24 april är fordonsindustrin i fokus. Lyssna 
kostnadsfritt på seminarier som ger en försmak  
av framtiden. 

Här är några av programpunkterna:
• Innovativa kamera systemlösningar för fordon,  
 nu och framtiden- Autoliv 
• Smart laddning och framtiden med  
 Vehicle-to-Grid-SmartCharge
• Energilagring och energiomvandling i framtidens  
	 helelektrifierade	fordon-Scania	CV
• Krav på lödfogar för fordonsindustrin – RISE Acreo
• Electronic Supervision Unit (ESU) för monitorering  
 av driftsmiljön i fordon – Swerea IVF
• EMC-tests of High-Voltage Components in  
 Road Vehicles – AMETEK

Totalt erbjuder de tre dagarna över 40 programpunkter 
på tre scener. Tema den 25 april och den 26 april är  
Innovation och Medtech. 

Arrangörer:

 För fri entré…  
 registrera dig på www.see-event.se

24 –26 april 2018  
på Kistamässan!

Frågan om betalningstider i närings-
livet har tagit ett rejält kliv framåt för 
en normalisering av betalningstiderna. 
Detta sker genom bildandet av intres-
seföreningen ”Föreningen för effektiva 
affärstransaktioner inom näringslivet” 
med bland andra FKG, Sinf, Företa-
garna och STD-företagen som med-
lemmar, vilket innebär att medlems-
företagen sluter upp kollektivt bakom 
föreningens stadgar och därmed den 
frivilliga uppförandekoden.

”Föreningen ska främja effektiva och 
hållbara affärstransaktioner mellan 
avtalsparter vilket skapar goda förutsätt-
ningar för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv. Föreningens ändamål skall 
uppnås genom utgivandet av information 
och riktlinjer, förvaltning av uppfö-
randekoder, kunskapsspridning samt  
initierandet  och spridning av forsk-
ningsstudier med mera”, säger den inle-
dande ändamålsparagrafen i föreningens 
stadgar. 

Kollektiv uppslutning  
bakom betalningstider

– Det är ett viktigt steg för svensk 
affärsetik och -moral som kom till i elfte 
timmen, så nära var vi en lagstiftning 
från Mikael Dambergs sida. Glädjande 
är att vi redan nu tycker oss se ser en 
normalisering av betalningstiderna inom 
fordonsindustrin. 13 av landets största 
företag i den så kallade 15-gruppen har 
förklarat att de kommer att ställa sig 
bakom uppförandekoden, säger FKG:s 
Fredrik Sidahl och tillägger att ett mål-
snöre är synligt.

– FKG har arbetat med frågan i snart 
tio år och mycket aktivt i åtta år. Inled-
ningsvis var vi ensamma, men alltefter-
som har fler branschorganisationer ställt 
sig bakom vårt arbete sedan de identifie-
rat motsvarande problem hos sina med-
lemmar. Nu ser vi resultatet av det gemen-
samma arbetet, säger Fredrik Sidahl.

Fokus på information
Det är Anna Winblad von Walter, jurist 
på Svensk Industriförening, som på upp-
drag av intressenterna arbetat fram de 
reglerande föreningsstadgarna.

FKG har arbetat med 
frågan i snart tio år och 
mycket aktivt i åtta år. 
Inledningsvis var vi en
samma, men alltefter
som har fler bransch
organisationer ställt 
sig bakom vårt arbete 
sedan de identifierat 
motsvarande problem 
hos sina medlemmar.

 

Hon berättar att föreningen med stad-
gar är registrad med medlemsorganisa-
tionerna som stiftare.

Föreningens stadgar är också avstämda 
med Näringsdepartementet som paral-
lellt med föreningen själva arbetar med 
en lagstiftad uppföljning för att löpande 
kartlägga företagens krav på långa kre-
dittider – det vill säga hur väl alla lever 
upp till uppförandekoden.

En viktig del av verksamheten är 
information och i inledningsskedet kom-
munikation för att introducera verksam-
heten. Bland annat kommer en hemsida 
att tas fram parallellt med att ett antal 
olika domänadresser registreras/skyddas. 
Även en enklare och koordinerad kom-
munikationsplan kommer att läggas.

En rad åtgärder på gång
Vana av att stå på barrikaderna för att 
ge medlemsföretagen rätt affärsförut-
sättningar har FKG redan listat ett antal 
aktiviteter för att stärka utrullningen 
av föreningen. Utöver denna artikel och 
information på FKG:s hemsida har FKG 
föreslagit gemensamma pressaktivite-
ter och debattinlägg samt en pressträff. 
Detta för att ge ytterligare tyngd åt både 
föreningen och uppförandekoden.

Enligt Fredrik Sidahl kommer nästa 
fokusfråga för FKG att vara frihandel 
och framför allt Brexit.

G Ö R A N B J Ö R K LU N D

13
av landets största företag, har förklarat att de  

kommer att ställa sig bakom uppförandekoden. 
”Målsnöret är synligt”, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

Sätter det på pränt. 
Anna Winblad von 
Walter, jurist på Sinf, 
har fått i uppdrag att 
arbeta fram förenings-
stadgarna. 
 

Fredrik Sidahl, FKG
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NÄTVERK

För tredje året i rad arrangerade 
FKG:s kvinnliga nätverk ännu en 
välbesökt träff i samband med 
Elmia Subcontractor. Denna 
gången skedde det i sam arbete 
med SINF:s nystartade kvinnliga 
nätverk.

– Att arrangera en träff just under Sub-
contractor är en riktigt bra tradition 
som vi kommer att hålla fast vid, säger 
Gabriella Banehag, initiativtagare till 
FKG:s kvinnliga nätverk.

Elmia Sub-
contractor är 
en fantastisk 
mötesplats 
för hela 
leverantörs-
industrin, 
där många av 
FKG:s med-
lemsföretag 
ställer ut.

– Att ha 
möjlighet att 
arrangera träffar under mässan ger 
många kvinnor en extra anledning att 
besöka den. Extra kul var det att ha 
med SINF och deras medlemmar den 
här gången, säger Gabriella Banehag.

Viktigaste frågan
Träffen inleddes med två intressanta och 
mycket uppskattade föreläsningar.

Först ut var Susanne Johansson, vd 
på Texla Sverige, som berättade om sin 
långa resa inom företaget. 

– Susanne har sedan starten på 
Texla 1990 drivit jämställdhetsfrågan 
som en av de viktigaste, säger Gabri-
ella Banehag.

Det har resulterat i jämställdhet i 
Sverige samt i fabrikerna i Belgien, 
Portugal och Tjeckien. Och Texlas 
styrelse har lika många kvinnor som 
män.

Goda erfarenheter
Lotta Frenssen, vd på Elmia, tog sedan 
över scenen med sin berättelse om att vara 

kvinna inom industrisektorn. Hon har 
tidigare bland annat jobbat som mark-
nadschef på 3M, varit vd för ett reseföre-
tag, samt haft många höga befattningar i 
stora internationella företag innan hon hit-
tade hem igen till Jönköping och Elmia.

– Vi fick följa med på en resa kors 
och tvärs i världen. Färden kantades 
av många utmaningar men gav också 
många goda er farenheter. 

Nästa träff blir hos CEVT den 8 
mars 2018 på Internationella Kvinno-
dagen. 

M AT S E K E N DA H L

Mässa gav 
mervärde 
till träffen

Samlad kunskap. Elmias vd Lotta Frenssen  (t v) 
och Texlas Susanne Johansson delade med sig av 
erfarenheter.

EN DEL AV FRAMTIDENS 
FORDONSINDUSTRI

www.nitator.se

KVALITETSSÄKRADE 
ÅTERVUNNA 
PLASTMATERIAL

B E C AU S E  W E  C A N

rondoplast .se



Den 9 september går svenskarna till 
valurnorna igen. Därför har FKG sam-
manställt ett antal näringspolitiska 
frågor rörande automotive. 

Bruttolistan är lång och avser både 
stora och små frågor som hårdbevakas 
av FKG som branschorganisation. Så 
här ser den ut:

FKG ökar trycket  
under valåret

◗ Synen på bilen och bilismen, 
nationell lagstiftning som bonus-
malus, diesel, hållbar mobilitet och 
transporter av gods/individer

◗  Generellt synen på industrins, 
och i synnerhet fordonsindustrins, 
betydelse för innovationsdriven 
tillväxt och välfärdsbygget

◗  Finans- och skattepolitik som 
globalt konkurrenskraftig bolags-
skatt, 3:12-regler för SME, startups, 
avdragsrätt (även incentives), 
innovation samt beskattning av 
bilen och bilismen

◗  Frihandelsavtal som både förenklar 
och ger möjligheter (Brexit, TTIP)

◗  Arbetsrätt — korttidsvecka, LAS-
villkor, Göteborgs hamn

◗  Infrastruktur, ett hållbart och 
fungerande robust transport-
system för alla transportslag

◗  Arbetskraftsinvandring och 
kompetenstillförsel (”TFI” – teknik 
för invandrare)

◗  Kunskaps- och kvalitetssäkrade 
bransch- och yrkesanpassade 
utbildningar, såväl gymnasium 
som högskola – dialog

◗  Hållbar energipolitik – behovet 
av riklig och ”billig” energi för 
industrin och framtida mobilitet

◗  Behovet av ett nytt dedikerat 

statligt riskkapital avsett för 
fordonsindustrin bemannat med 
”rätt” kompetens

◗  Behovet av en nationell plan för 
strategiskt viktiga industrisektorer, 
high tech och högförädlande

◗  Stimulera SME-företagen att 
växa – utvecklingscheckar (på 
Sverigenivå), leverantörsprogram, 
internationalisering/Go Global, 
digitalisering, smart och effektiv 
produktionsteknik

◗  Innovationsklimat och stöd för R&D
◗  Strukturomvandling från biltillverk-

ning till hållbar, uppkopplad mobi-
litet och smarta transportsystem.

   FKG:s ”Heta frågor”

Texlas sty
relse har 
lika många 
kvinnor 
som män.

Uppslutning. SINF, Svensk Industriförening, och FKG:s kvinnliga nätverk gjorde gemensam sak under 
senaste Subcontractor-mässan. Resultatet blev en välbesökt nätverksträff med extra många kontaktytor.
 Foto: Gabriella Banehag
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FKG-AKTIVITETER

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

DEN HÅLLBARA 
PLASTLEVERANTÖREN
B E C AU S E  W E  C A N

Dags att digitalisera
din supply chain?
PipeChain tar dig hela vägen.

PipeChain är en molntjänst som ger dig en helhetsbild av din supply chain och 
uppmärksammar leveransproblem. I tjänsten finns stöd för att både koppla upp 
maximalt antal kunder och leverantörer elektroniskt och effektivisera prognos-, 
order- och leveransprocesser. Genom att kunder och leverantörer får del av samma 
information och nyckeltal är det lätt att diskutera förbättringar och kontinuerligt 
effektivisera din supply chain.

www.pipechain.com

Intresserad av affärer i eller med Kina? 
– Nu startar vi ett av årets mest intres-

santa projekt. Den 15–16 maj finns möj-
lighet att presentera sina produkter och 
tjänster för Geelys medarbetare direkt 
inne på Geelys område, säger FKG:s 
Peter Bryntesson. 

Projektet heter Tech Days Geely och kine-
serna är mycket intresserade av att träffa 
svenska leverantörer enligt Peter Bryntesson. 

Möjligheten att på plats möta Geely har sitt 
ursprung i den Go Global-resa till Kina som 
genomfördes i december i fjol av FKG och 
Business Region Göteborg (läs mer på sid. 
14–15). Den avslutades med studiebesök på 
Geelys tekniska utvecklingskontor i Cixi. 

– Geely har som mål att bli en av världens 
största fordonstillverkare. Bara under 2017 
såldes 1 140 000 fordon. Eftersom Volvo 

Cars är en del av ”familjen” och svenska 
leverantörer är intressanta ser vi en möjlig-
het att skapa affärer med detta växande 
företag.

– Därför har vi skapat ett unikt upplägg 
med en tvådagars-utställning inne på Geelys 
tekniska huvudkontor. Där vill vi skapa 
möten mellan våra företag och Geelys med-
arbetare inom inköp, teknik och eftermark-
nad. Vi ser gärna att vi samlas kring ny 
teknik, elektrifiering och miljö och skapar 
en uttalat svensk marknadsplats.

Projektet genomförs med stöd från Energi-
myndigheten. Deltagande företag betalar 
endast egen resa och hotell (som FKG 
bokar) – övrigt är kostnadsfritt för FKG:s 
medlemmar, såsom busstransporter, före-
tagsbesök, lunch och middagar.

– Vi hoppas att ni vill åka med och rigga 
den 14:e maj och ställa ut 15–16 maj så anmäl 
er snarast, uppmanar Peter Bryntesson.

,

Möt Geely på plats  
Unik chans för FKG-medlemmar 

Torsdag 19 april har du möjlighet att 
möta framtidens automotive och mobi-
litet. Då arrangerar FKG sitt årliga och 
insiktsfulla strategiseminarium. I år är 
det förlagt till Elite Hotel Marina Tower i 
Nacka.

– Vi har framtiden i fokus. På årets Automo-
tive Strategy Seminar möter du några av lan-
dets främsta industri- och organisationskon-
sulter. På plats är också representanter från 
framtidsföretag i eller på väg in i automotive-
sektorn. Alla ger de sin framtidsspaning mot 
2030 och belyser dess konsekvenser för indu-
strin, samt vilka slutsatser du som leverantör 
bör dra, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

Årets framtidsseminarium föregås av 
FKG:s ordinarie föreningsstämma och 
branschmiddag som arrangeras dagen 
innan, onsdag 18 april.

   

Boka FKG:s Automotive  
Strategy Seminar 2018 

Några av dem som kommer att dela med 
sig av sina insikter på Automotive Strategy 
Seminar 2018 är Peter Carlsson, North-
volt (lilla bilden överst), Benny Guttman, 
Roland Berger (lilla bilden underst), Björn
Hallin, KPMG, Kitty Muffolini, CEVT (stora 
bilden), Nils-Gunnar Vågstedt, Scania 
och Niklas Brundin, Arthur D. Little.

15–16 maj Tech Days Geely 
Läs mer på  FKG:s hemsida under ”Aktuellt”

Tillväxt. Geely siktar på att bli en av världens nyckelspelare  inom fordonstillverkning och med Volvo Cars delaktighet 
finns stora möjligheter för svenska leverantörer.  Tech Days  Geely ska skapa möten som förhoppningsvis kan generera 
affärer för FKG:s medlemsföretag. Foto: Shutterstock
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– Ett sätt att lyckas på större och mer 
komplexa fordonsmarknader kan vara 
att nätverka och kommunicera med 
andra medlemsföretag som kan kom-
plettera vår verksamhet. Om vi hittar 
nya samarbetspartners kan vi bidra 
med vår expertis och förhoppningsvis 
bli en viktig pusselbit i ett större sam-
manhang, säger Jon Lind.

Algoritm startskottet
Startskottet för bolagets lyft var fram-
tagningen av en algoritm som gjorde att 
batterierna kunde laddas till 100 pro-
cent. Ingenjörernas batterikunskap och 
smarta matematiska lösning i kombina-
tion med användandet av mikroprocesso-
rer resulterade i en kommunikationslös-
ning mellan batteriet och laddaren. Tek-
niken var så effektiv att även dåliga batte-
rier kunde räddas.

– CTEK introducerade sin första lad-
dare på konsumentmarknaden 1997. 
Vår produkt visade sig matcha behovet 
hos premiummärken som Mercedes, 
Ferrari och Porsche perfekt, säger Jon 
Lind.

Kundvärdet var helt enkelt att använ-
darna vid behov bara kunde plugga in 
CTEK:s laddare i ett vägguttag och på ett 
säkert sätt, utan vare sig under- eller 
överladdning, vänta på att batteriet fyll-
des med ström.

CTEK började då utveckla sin affär 
tillsammans med olika biltillverkare. 
Dessa visade sig vilja ha egna unika vari-
anter av laddarna, både rörande design, 
specifikationer och förpackningar.

– Samarbetet har gått så bra att kun-
derna nu även efterfrågar specifik mjuk-
vara.

Konsumentprodukterna tillgodoser 
behovet ”laddning av vardagsbilar, 
motorcyklar, fyrhjulingar, skotrar etce-
tera”. 2015 definierade CTEK tre nya 
affärsområden:
• Professionella laddare: För verkstäder 
och industrier (max 120 ampere). 
• Integrated Solutions: First Supplier 
med laddare som en del i fordonens 
infrastruktur (12 och 24 volt).

• Client Brand: Kunderna får sitt eget 
varumärke på CTEK:s produkter.

Men Jon Lind ser nya spännande 
områden att eventuellt satsa på. 

– När lagar och regleringar förbjuder 
eller minskar användandet av förbrän-
ningsmotorer ökar behovet av att kunna 
driva fordon och kylanläggningar med 
mera på ett miljövänligt sätt, bland 
annat med batterier, säger han. 

Då behövs rejäla batteripack som är
flexibla och kan laddas på olika sätt – 
under körning, genom att koppla in sol-
celler, med eluttag när fordonen står stilla. 

Potential med start/stopp-teknik
Ett annat hett område med potential 
för CTEK är bilar med start/
stopp-teknik. Då går det åt  
mer av energikällan som driver 

NY MEDLEM

På fyra år har CTEK Sweden AB ökat 
sin omsättning med drygt 80 procent. 
Framgången beror på egen utveckling 
och försäljning av smarta batteriladdare, 
strömförsörjningssystem och kondi-
tionstestning av batterier.   

– Kunskapen och den speciella tek-
nik som ligger till grund för produkt-  
utvecklingen är vårt DNA, säger Jon 
Lind, vd CTEK Sweden AB.

När det innovativa företaget knäckte 
algoritmen som krävdes för att 
kunna ladda batterier till hundra 

procent kom stenen verkligen i rullning. 
– Nu säljer vi 1 100 000 laddare per år. 

Kunderna finns framför allt i Central-
europa och i Skandinavien. Vi levererar 
också mycket till USA och är även starka i 
Australien, säger Jon Lind.  

Huvuddelen av forskningen och pro-
duktutvecklingen sker inom företaget, 
som har laboratorium, klimatkammare 
och utrustning för validering. 

– Forskning på batteriområdet och 
vidareutveckling av våra produkter är en 
vital ingrediens för fortsatt tillväxt, säger 
Jon Lind.

Nätverk väg till ytterligare framgång
Tillverkningen sker i Kina, där cirka 25 
medarbetare sköter all produktionsplane-
ring och kvalitetssäkring i tre fabriker. 

Marknadsföringsarbetet är dock för-
lagt till Sverige. Allt marknadsmaterial 
som har CTEK:s logga tas fram inom 
företagets fyra väggar i Dalarna – katalo-
ger, förpackningar, med mera.

Och det tycks fungera fint, för på fyra 
år har CTEK ökat omsättningen från 
cirka 300 MSEK till drygt 500 MSEK. Jon 
Lind ser ljust på framtiden. 

– Vi har en hög ambitionsnivå och tän-
ker dubblera den siffran inom de närmaste 
åren. Samtidigt händer det otroligt mycket 
på batteriteknikområdet, och det gäller att 
inse vad som är viktigt för oss att satsa på 
och inte, säger han.

Medlemskapet i FKG kan bli en av flera 
faktorer för att företaget ska nå sina mål.

Smart lösning maxar batteriladdningen
Fick premiummärkena som kunder – nu söker CTEK FK G- partners för fortsatt expansion

CTEK Sweden AB
Grundat: 1997 av uppfinnaren Bengt Wahlqvist.
Huvudkontor: I Vikmanshyttan i Sverige.
Ägare: Det svenska riskkapitalbolaget Altor.
Affärsidé: Tillverkning av  

smarta batteriladdare. 
Antal anställda: Cirka 100,  

varav runt 60 i Vikmanshyttan.
Tillverkning: I Shenzen utanför  

Hongkong i Kina. Skeppar ut 1,1 miljoner  
laddare per år till 70 länder.

Omsättning: Cirka 515 MSEK år 2017.

”Samarbetet 
har gått så 
bra att bil
tillverkarna 
nu även efter
frågar speci
fik mjukvara”

 Jon Lind, vd
 

Möte.  Katharine Parker, Communication Manager, 
och Henning Dalsgaard, Technical Sales Engineer, i 
CTEK:s utbildningsverkstad. Foto: Jeanette Larsson

Lagarbete.  Digital Manager Nicolas Tröhler, till vänster och Content Creator 
Kim Ramsell, diskuterar en idé för marknadsföringen av CTEK:s produkter. 

VÄND

Vikmanshyttan
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Hallå där! ... 

... Fredrik Sidahl, vd på Fordons-
komponentgruppen (FKG). I fjol 
blev 27 företag nya medlemmar 
och totalt har branschorganisatio-
nen nu 327 medlemsföretag.  
Hur ser du på situationen?

– Vi har en god tillström-
ning och ökar i antal vilket 
förstås är positivt. Det är 
också trevligt att en ny typ 
av företag nu förenar sig i 
FKG, exempelvis groddföre-
tag och startups som jobbar 
med ny teknik inom elektro-

nik- och mjukvaruområdena. Och många 
kanske tidigare lite okända företag börjar 
nu intressera sig för fordonsbranschen. 
De nya motverkar tappet i andra änden. 
Tappet beror dock inte på FKG självt utan 
på att två eller tre företag blir ett genom 
uppköp, sammanslagningar eller konsoli-
deringar. Ibland också för att företag som 
var etablerade i Sverige helt enkelt läm-
nar landet.

Flera nya medlemsföretag  
är väl tjänsteföretag?
– Ja, det är roligt att både direkta tjänste-
företag som teknikkonsultföretag, men 
också indirekta som mjukvaruleverantö-
rer, vill vara med i FKG. Tjänsteföretagen 
är viktiga eftersom de också är en del av 
fordonsklustret. Ofta arbetar de med ny 
teknik och var tidigare inte leverantörer 
till fordonsbranschen, så de behövs.  

Alla medlemmar är lika viktiga för att 
FKG ska kunna driva frågor för bran-
schens bästa, men vilka är de vikti-
gaste frågorna?
– Desto fler företag som engagerar sig i 
FKG, ju större tyngd får vi. Eftersom poli-
tiker och andra beslutsfattare tittar på det 
antal medlemmar som vi har i ryggen så 
hade jag förstås velat att vi var över 500... 
Men det gäller att fortsätta ”utbilda” politi-
kerna i vilken kraft det innebär för Sverige 
att ha en välmående fordonsindustri efter-
som den driver mycket övrig industri.  
   Utöver att berätta om fordonsindu-
strins betydelse finns det viktiga konkre-
ta frågor av rättvisekaraktär där det gäl-
ler att arbeta för svensk fordonsindustri 
kontra den i övriga Europa. 
    En annan sak är stödet för svenska leve-
rantörer att finna nya marknader utanför 
Sverige. Andra län-
der i Europa ord-
nar samlingspavil-
jonger på mässor, 
där man visar upp 
sitt lands erbjudan-
de på ett kraftfullt 
sätt. Tidigare ord-
nade Tillväxtverket 
stöd till internatio-
nalisering. I dag är 
Sverige utanför och 
vi saknar ett ordent-
ligt internationalise-
ringsgrepp. 
   2019 är Sverige 
partnerland till 
världens största 
underleverantörs-

mässa i Tyskland. Hittills har vi inte hört 
om detta unika tillfälle för svensk industri 
från Business Sweden som är värd.

Vilket är det viktigaste argumentet för 
att ett företag ska vara med i FKG?
– Vårt nätverk! Medlemsföretag i FKG kan 
lätt träffa likasinnade kollegor i branschen 
för att diskutera gemensamma frågor och 
därmed kunna förstå hela branschen bätt-
re, eller för att kanske få tips om hur andra 
löst ett visst problem, eller hur andra gjort 
för att nå nya marknader, och så vidare. 
Andra fördelar är till exempel tillgång till 
professionell hjälp för att söka FFI-pengar, 
avtalshjälp, juridisk hjälp, branschanalyser, 
Go Global-resor, tillgång till branschre-
gister, med mera. Sammantaget bidrar allt 
detta till att FKG blir en spelare att räkna 
med i Sveriges Automotive-industri.

w

JURISTEN 
SVARAR

Lojalitetskrav i strid  
med arbetsrätten
Inom bilindustrin är trenden att for-
donstillverkarna ställer så höga krav 
på leverantörer vad gäller sekretess 
och lojalitet att leverantörerna tving-
as skriva om sina anställningsvillkor 
för att täcka in kundens krav. 

Det kan skapa problem i förhållan-
de till de begränsningar som finns i 
arbetsrätten. Frågan är om lojalitets-
plikten mellan anställd och arbets-
givare kan sträcka sig till arbetsgiva-
rens kunder eller om arbetsgivaren 
på annat sätta kan tvinga fram sådan 
lojalitet genom anställningsavtalet?

I arbetstagarens lojalitet mot arbetsgiva-
ren inkluderas vanligtvis att arbetsta-
garen har sekretess avseende den infor-

mation som denne får genom sitt arbete,  
samt att den anställde är förbjuden att 
konkurrera med arbetsgivaren under 
anställningstiden. Utgångspunkten är att 
lojalitetsplikten upphör i samband med 
att anställningsförhållandet avslutas.

Utöver den lojalitetsplikt som följer av 
anställningen som sådan regleras i vissa 
anställningsavtal frågan om sekretess 
särskilt. Att företagshemligheter inte 
ska yppas följer dessutom av lag. För en 
anställd som har en särskilt kvalificerad 
roll är det inte heller ovanligt att denne 
har någon form av konkurrensklausul. 

Men hur långt kan en arbetsgivare 
binda sina anställda med anledning av 
en kunds krav?

Inte längre än skäligt
En kunds krav på sekretess för såväl leve-
rantören som leverantörens anställda bör 
inte vara någon svårighet. Den informa-
tion som den anställde får genom ett upp-
drag, och som inte kan anses vara allmän 
kunskap, kan skyddas genom en sekre-
tessklausul i anställningsavtalet. Att en 
kund däremot begär att avtalet mellan 
kund och leverantör innehåller en kon-
kurrensklausul som dessutom inkluderar 
de anställda som arbetar i uppdraget är 
desto svårare. 

En konkurrensklausul är möjlig att 
ha med i anställningsavtalet, men den 
får inte sträcka sig längre än vad som 
är skäligt och kräver att arbetsgivaren 

kompenserar den anställde för den 
begränsning som därmed görs i den fria 
arbetsrätten.  

När det gäller sekretessåtaganden 
måste man vara medveten om att det 
aldrig går att förhindra en arbetstagares 
rätt att få använda sig av den kunskap 
som denne har fått genom utbildning 
eller arbetserfarenhet. En konkurrens-
klausul för en anställd som exempelvis 
arbetar mot en nischad bransch, utan att 
ha en kvalificerad anställning, kommer 
således troligen att anses vara oskälig. 

Ska åtskiljas
Sammanfattningsvis kan därmed sägas 
att leverantör och dess anställda, i kon-
kurrens-hänseende, inte bör ses som en 
gemensam aktör. De ska istället skiljas 
åt, kundens krav på konkurrensklausul i 
avtalet är nämligen en sak gentemot leve-
rantören men riskerar att bli verknings-
lös mot de personer hos leverantören 
som står för den verkliga leveransen. 

Det är således möjligt att uppställa 
krav på att leverantören inte utför arbete 
åt köparens konkurrenter. Samma krav 
kan dock inte åläggas leverantörens 
anställda genom anställningsavtalet. 

Ytterst handlar det om den fria kon-
kurrensen, vilken det bör ligga i alla 
parters intresse att skydda. Alltför 
långtgående sekretess- och konkur-
rensbestämmelser skulle medföra att 
fordonstillverkarna inte kommer åt de 
särskilda och unika kunskaper som finns 
hos leverantörerna och som de i sin tur 
förvärvat just genom att arbeta för andra 
aktörer, ofta konkurrenter.

Fredrika Hörlin,   Nicolina Eriksson,
Advokat och Partner             Jur kand
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”...det går aldrig att 
förhindra en arbets
tagares rätt att få an
vända sig av den kun
skap som denne har 
fått genom utbildning 
eller arbetserfarenhet”

Nya medlemmar i FKG 2017
Det är inte bara CTEK som insett fördelarna med att vara 
FKG-medlem. Här är alla fjolårets nya medlemsföretag:

• RIIO Marknad & Strategi AB
• MMK Automotive AB
• HellermannTyton AB
• Delphi Automotive Systems AB
• Karl Deutsch Nordiska AB
• RISE
• Accilator Technologies
• Blueair Cabin Air AB
• DAFA Sverige AB
• 3nine AB
• Suzuki Garphyttan AB
• Boxon AB
• Trovisio AB

• EMAB
• Retention Group
• Cloxon
• Carvia AB
• NordiQ Group
• Rosti Automotive AB
• Viab Vårgårda AB
• Tata Steel Sweden
• Fortaco AB
• KPMG AB
• Advisure AB
• Clean Motion AB
• CTEK 

bilen än tidigare för att hålla batteriet lad-
dat. För att det ska fungera bra finns nya 
så kallade smarta generatorer.

– Men de har inte optimerade ladd-
ningskurvor. Och när batterierna inte 
laddas upp riktigt slår bildatorn av start/
stopp-funktionen för att strömmen ska 
räcka till viktigare saker, säger Jon Lind.

Batterierna tar skada av det förloppet 
och behöver bytas efter några år. Och för 
vissa märken kan det bli dyrt. CTEK har 
dock lösningen på problemet.

– Vi har utvecklat en laddare med 
optimal laddningskurva. Om man lad-
dar en start/stopp-bil med vår lösning 
fyra–fem gånger per år håller batteriet. 

CTEK:s strategi är att växa med nya 

applikationer, med bredare teknik som 
exempelvis testning och diagnos av bat-
terier (bly och litium), och då mestadels 
för verkstäder och biltillverkare. På 
området Integrated Solutions ska CTEK 
leverera mer kompletta system av typen 
”plug and play”, med både kablar, sol-
celler och kommunikationsplattformar.

– Till kärnverksamheten ska vi 
också addera produkter för elbilsom-
rådet.  Vi har tagit ett strategiskt beslut 
att satsa på det, säger Jon Lind. 

NY MEDLEM

M AT S E K E N DA H L
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Många krav. 
Var går gränsen 
för lojaliteten?

Nod. CTEK:s huvudkontor ligger i Vikmans-
hyttan medan tillverkningen sker i Kina.  
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• GO GLOBAL KINA

JÜRGEN REISSING,  
Project Manager Carvia AB i Västervik

”Carvia är en ny svensk NEV (New Elec-
tric Vehicle) OEM och även ny medlem i 
FKG. Jag tog därför chansen att delta i Go 
Global-resan till Kina, som FKG arrang-
erade tillsammans med BRG. Det var min 
första resa till detta mytomspunna land 
och jag var intresserad av hur Kina hante-
rar elektrifieringen, hur de löser sina dag-
liga trafikutmaningar och hur de använ-
der de senaste IT-systemen för att lösa allt 
detta.

Landet överraskade mig ur många 
aspekter – den tekniska utvecklingen, de 
snabba förändringarna, viljan att ställa 
om för framtiden, men också deras över-
raskande varma gästfrihet under hela 
vårt besök.

Kina har genomgått betydande för-
ändringar de senaste åren, både utveck-
lingen och marknaden verkar öka och bli 
mer global runt om i världen. Det verkar 
inte finnas några gränser för nätverkandets 
betydelse i dag och jag är säker på att vi 
ser potentialen i det ännu tydligare inom 
några år. Kina drar upp riktlinjerna 
inom elektromobilitet och leder föränd-
ringen vad gäller hur vi transporterar oss 
i storstäderna.

Go Global-resan var verkligen en 
bekräftelse för oss på Carvia att vi har 
utvecklat rätt produkt vid rätt tillfälle. 
Vår PRO4, en helt elektrifierad kom-
mersiell bil, är inom en snar framtid den 
perfekta lösningen för innerstadstrafik.

Jag vill också rikta ett stort tack till 
arrangörerna av denna resa, som gett 
mig många nya erfarenheter respektive 
fått mig att lyfta blicken, och jag rekom-
menderar alla inom fordonsindustrin att 
delta i någon av FKG:s Go Global-resor.”

PATRIK THELANDERSSON, grundare  
och ägare av Elicit AB i Göteborg:

”Vi på Elicit har varit i Kina tidigare, men 
att resa dit genom FKG:s försorg i form av 
deras Go Global-koncept var nytt för oss. 
Hela arrangemanget var riktigt bra, med 
många spännande besök och presenta-
tioner. En tydlig trend som vi såg var att 
elektrifiering av fordon verkligen har tagit 
fart i Kina, detta med stöd av beslut från 
den 19:e partikongressen. 

Elektrifiering och uppkoppling möj-
liggör som bekant helt nya tjänster och 
Kinas aktörer på det området har kommit 
ganska långt. Några exempel är till exem-

pel appar för car sharing och för att låsa 
upp och hantera cyklar. För att sen kunna 
följa upp allt har de så kallade control 
towers i form av stora digitala skärmar 
där allt kan följas upp live. 

Vid besöket på Alibaba fick vi höra att 92 
procent av all e-handel sker via mobilen, 

Go Global Kina i slutet av 2017 var den femtionde resan i FKG:s regi. Den här gång-
en arrangerades resan tillsammans med Business Region Göteborg (BRG). Under 
en veckas tid mötte delegationen med tjugotalet deltagare personer från en rad 
intressanta bolag.

– Vi var på Alibaba, Scania, Volvo, SKF, Federal Mogul, NIO och CATARC. Men 
kanske var Geely allra mest intressant, säger Gabriella Banehag.

Gabriella Banehag och Peter Bryntes-
son var FKG:s projektledare för Go 
Global Kina.

– Kinas 19:e partikongress har helt klart 
satt riktningen för landets industri, och 
våra intryck kan summeras med de tre 
orden fart, innovation och elektrifiering, 
säger Peter Bryntesson.

Kina har i dag en slags ”superbilspremie” 
på runt 120 000 renminbi för köp av elbilar. 
Premien kommer dock att omvandlas till 
ett kreditsystem för fordonstillverkarna, 
som får ett antal ”credits” per såld elbil. 
Dessa credits går i sin tur att använda för 
att sälja bensinbilar. 

– Säljer ett företag för få elbilar får det 
köpa credits av andra bolag eller av myn-
digheter. Det här nya systemet kommer att 
få fart på elbilsförsäljningen.

 De som var med på FKG:s Go Global 

resa 2011 vet att Geely då var ett så uruselt 
märke att modellen med en total volym på 
350 000 bilar per år lades ner. Ingen ville 
köpa Geely då… 

Men nu går företaget väldigt bra och 
försäljningen för år 2017 landade på över en 
miljon bilar.

– Och år 2020 räknar vi med en årsvolym 
på totalt två miljoner fordon. Av dem kom-
mer cirka 15 procent att vara rena elbilar, 
plus att kunderna kommer att kunna välja 
till ”autonom körning level 3”, säger Bill 
Liang, inköpsdirektör på Geely i Cixi. 

FART, INNOVATION OCH ELEKTRIFIERING
Potentialen i Kinas rasande utveckling en ögonöppnare

DELTAGARE GO  
GLOBAL KINA 2017

• Setek 
• Carvia 
• Boxon 
• Nolato Lövepac
• Elicit
• EME
• Vinnova
• Svensk Export

kredit (SEK)
• Bank of China
• Trafikkontoret i 

Göteborg
• Chalmers tekniska 

högskola

Två röster om Go Global Kina

” Det nya systemet 
kommer att få fart på 
elbilsförsäljningen

” 92 procent av all 
ehandel hos Alibaba 
sker via mobilen”

”Kina  leder föränd
ringen vad gäller hur 
vi transporterar oss i 
storstäderna”

vilket är ganska intressant, liksom att 
88 procent av alla köp hos Alibaba görs 
av personer under 40 år. Det var också 
intressant att se att kineserna kommit 
långt på resan när det gäller att ta hän-
syn till konsumenternas behov.

 Elektrifiering är en sak, men till-
lämpning och koppling till konsument 

en annan, och just det sistnämnda var 
nog det allra mest spännande. Jag kan 
rekommendera alla som är nyfikna på 
en ny marknad att åka med på någon 
av FKG:s Go Global-resor. Och Elicit 
kommer absolut att åka med igen när 
tillfälle ges.” 

 Foto: Shutterstock
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“Where will
  the tax 
  revenues   
  come from?”
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I en intervju med brittiska Independent lyfter 
Mazdas Europachef  Jeff Guyton frågan 
kring hur regeringarna ska kunna bibehålla de 
skatte intäkter som traditionella bilar stått för, 
om elbilarna tar över?  

 (” Why Mazda thinks electric and the driverless  
    car are more hype than reality”, 171219)

Källa:  ”Branschläget 2017, en rapport från svenska Taxiförbundet”

noterat Texter och sammanställning: Tommy Apelqvist

8 mars 2018
NÄTVERKSTRÄFF KVINNAN I LEVE
RANTÖRSINDUSTRIN Plats: CEVT 
på Lindholmen, Göteborg.

20 –23 mars 2018
VISIT TO KALUGA – the Russian 
Automotive centre (Go Global 
Russia IV).  

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

18– 19 april 2018
AUTOMOTIVE STRATEGY SEMINAR 
2018 Stockholm.

23–27 april 2018
SAMLINGSMONTER INDUSTRIAL 
SUPPLY 2018 

7–9 maj 2018
GO GLOBAL TYSKLAND  
DIGITALISERING – Kvinnan i 
Leverantörsindustrin.  

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

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

1 juni 2018
GO GLOBAL MEXIKO

20 september 2018
KVINNAN I LEVERANTÖRS
INDUSTRIN – träff på kvd bil i 
Kungälv.  

20–27 september, 2018 
IAA COMMERCIAL VEHICLES,  
Hanover, Tyskland.

16–18 oktober 2018
IZB, THE INTERNATIONAL
SUPPLIERS FAIR, Wolfsburg,
Tyskland

24–25 oktober 2018
SLD2018 – THE INDUSTRY IN 
TRANSFORMATION
......................................................................
Mer om FKG:s egna evenemang finns på 
webben:  fkg.se/aktuellt/aktiviteter

TAXIS TOPP-TIO
Hur mycket större är chansen att taxin du beställt ska visa sig vara en Volvo 
jämfört med en Nissan?  Ganska stor visar det sig. 
    Så här ser den svenska taxibranschen ut i andel bilar per märke (i tabellen till 
höger visas ställningen tio år tidigare):

FABRIKAT ANDEL (%)
1. Mercedes  21,1
2. Volvo  20,9
3. VW  18,2
4. Ford  12,9
5. Toyota    9,6
6. Renault    4,6
7. Peugeot    1,6
8. Nissan    1,4
9. Citroen    1,4
10. Opel    1,3

FABRIKAT ANDEL (%)
1. Volvo  33,8
2. Mercedes  16,2
3. VW  11,9
4. Ford    7,2
5. Opel    4,6
6. Renault    3,4
7. Toyota    2,5
8. Peugeot    1,9
9. Citroen    1,5
10. Nissan    1,2

2016 2007
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“..when even the best systems available 
can’t see a big red big firetruck, it’s  
a stark reminder of how long  
and winding the path to 
autonomy actually is” 
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Den amerikanska tidningen WIRED:s reporter Jack Stewart 
kommenterar incidenten i slutet av januari, där en Tesla i auto-
pilotläge körde in i en stillastående brandbil i Kalifornien.

Kvarglömd    
 på lagerhyllan...
    ÖGONGODIS  Något som var snyggare förr  
  är förpacknings designen på förbruknings artiklar.  
  Som den här glöd lamps asken för Philips Duplo.  
En svart jänkare av sent 40-talssnitt glider ensam 
fram i en till synes kompakt, ändlös och duvblå 
natt, där räddningen förstås stavas Duplo.  
   Scenen för tankarna till tuffa film noir-deckare. 
Färgval och typografi andas serietidningsestetik.   
   Emballagets starka signalfärger ska förstås locka 
köparnas ögon till ”rätt produkt” i butikshyllan.  
En kraftfull försäkran om att här vankas en teknik-
produkt av yppersta klass.  
   Över tid har produktens och emballagets 
betydelse bytt plats. I dag väger den omgivande 
och förgängliga brukskonsten betydligt tyngre 
än innehållet.  
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788 – så många nyregistrerade 

John Deere-traktorer såldes 

i Sverige i fjol. Det räckte för 

att märket nu kan titulera sig 

landets populäraste märke – i 

försäljning räknat.  

   Den tidigare ettan, Valtra,  

sålde 648 traktorer och är nu 

tvåa, bara 23 enheter före trean 

Massey Ferguson.

Källa: ATL och Stregi Affärsutveckling

Tronskifte på 

traktortoppen

Bäst rustade  
länderna för  
självkörande  
fordon
UNDERSÖKNING De 10 länder 
(av 20 som undersökts) som en-
ligt rådgivningsföretaget KPMG 
står bäst rustade inför en framtid 
med självkörande transporter:

1. Nederländerna         
2. Singapore               
3. USA 
4. Sverige 
5. Storbritannien 
6. Tyskland
7. Kanada
8. Förenade Arabemiraten
9. Nya Zeeland
10. Sydkorea

   Till Nederländernas styrkor hör 
bland annat en bred acceptans 
för elbilar, god tillgång till ladd-
stationer, ett stabilt telekom-
munikationsnät (avgörande för 
att kunna styra  fordonen), och 
planer på storskalig testning av 
självkörande fordon på väg. 
   Till USA:s och Sveriges styrkor 
hör teknologi och innovation.

 Källa: KPMG 180122

 

78 %
... av alla svenskar som är 18 år 
eller äldre har B-körkort.  
   Flest körkort finns i gruppen 
65–79 år (87 procent) medan 
innehavet i ålderskategorin 
18–24 år är 58 procent.

21%
... av alla Sveriges personbilar 
var vid årsskiftet 2016/2017 
avställda, det vill säga fler än 
var femte stod still.  

 Källa: Trafikanalys 170314

Siffran  
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SMART MAINTENANCE  
RÄDDAR VÄRLDEN

ÅR 1987 LANSERADE FN tanken 
på en hållbar utveckling. Den 
är lika enkel som genial. Vår 
utveckling skall lägga grunden 

till kommande generationers utveckling. 
Det vi gör skall vara bra för barn och 
barnbarn. 

Med en sådan definition måste man 
vara för en hållbar utveckling. Alla oav-
sett ideologi, 
religion, pro-
fession, etce-
tera bryr sig 
om sina barn. 
Till och med 
djuren. Att 
vara mot håll-
barhet skulle 
indikera van-
sinne.

Sedan lanseringen har hållbar utveckling 
blivit ett av våra mest använda begrepp. 
Hållbar utveckling droppas på nästan alla 
områden när vi vill legitimera våra idéer. 
Det talas om hållbar miljö, hållbar stads-

utveckling, hållbara företag, håll-
bar välfärd, etcetera. 

Droppandet har blivit så populärt att 
det numera kritiseras för ”green wash-
ing”, ”window dressing” eller, varför inte, 
hållbarhetsbabbel. Det är så lätt att säga 
”hållbar utveckling” och det är så svårt 
att leva upp till det. 

Och något ligger det i kritiken.
Nu gäller det att ta nästa steg och göra 

verkstad av tanken på hållbar utveckling. 
”To walk the talk” som de säger på andra 
sidan Atlanten. 

Hur kommer vi dit?

Först behöver vi ett mål. Målet måste vara 
tufft. Mänsklighetens utmaningar är stora. 
Målet inom teknologin är en nollvision 
avseende haverier och olyckor. 

Som alla visioner så kommer den inte 
att förverkligas till hundra procent, men 
vi kommer att komma allt närmare. 
Med en analogi från medicin så skulle 
vi kunna tala om friskvård istället för 
sjukvård. 

Sedan behöver vi ett verktyg. Det är upp-
byggt av sensorer, big data, trådlöst inter-
net, algoritmer, mobil visualisering och 
kanske 3D-printrar. Algoritmernas upp-
gift är att med hjälp av korrelations- och 
regressionsberäkningar bygga digita-
la modeller över den analoga tekniken, 

så som den fungerar just nu. 
Modellerna kan sedan använ-
das ”nedströms” för att pre-
diktera fel och ”uppströms” 
för att identifiera felorsaker-

na så att de kan elimineras 
(preskriberas). 
Modellerna är dynamiska. 

När den analoga verkligheten änd-
ras bygger algoritmerna om modellerna. 
Allt detta kallar vi Smart Maintenance.

Vilka problem finns det med Smart Main-
tenance? En av utmaningarna är att göra 
de digitala modellerna transparenta. 
   Enorma datamängder måste presenteras 
på ett sätt som hjärnan kan ta emot. Pre-
sentation måste dessutom göras exakt där 
vi befinner oss, vilket ställer krav på mobil 
visualisering. 

Smart Maintenance är i gott sällskap. 
Miljövård, medicin och omvårdnad, ja 
till och med kriminologin, arbetar med 
liknande tankegångar. Kanske kan män-
niskan snart konstatera att vi nått så långt 
att ”no failures” börjar bli verklighet.

ANDERS KÄLLSTRÖM, arbetande styrelse
ordförande i tankesmedjan Sustainability Circle 

och adj professor vid Högskolan i Skövde.

NordiQ Group – a Scandinavian supplier  
of sheet metal components to leading  
Automotive and Industrial customers.
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Målet inom 
teknologin är 
en nollvision 
avseende 
haverier och 
olyckor
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NYTT JOBB  Den svenska bilin-
dustriföreningen, Bil Sweden, har 
utsett en ny verkställande direk-
tör. Det är Mattias Bergman, ti-
digare NEVS, som tagit över efter 
Bertil Moldén som gått i pension 
efter ett tolvårigt förordnande.
   – Fordonsindustrin går igenom 
en stor förändring just nu både 
avseende ny teknologi och nya 
affärsmodeller. Det innebär både 
affärsmöjligheter och utmaningar 
för våra medlemmar och oss som 
branschorganisation. Mattias 
Bergman tar med sig relevant 
erfarenhet och nätverk till sin nya 
roll som vd, säger Magnus Jons-
son, ordförande i BIL Sweden i 
ett uttalande.

Mattias Bergman är civilekonom 
med lång erfarenhet av ledande 
positioner i näringslivet såväl 
i Sverige som internationellt. 
Under många år arbetade han på 
Exportrådet med svenska företags 
expansion i Asien. De senaste 
fem åren har Mattias Bergman 
varit vd för elbilstillverkaren NEVS 
samt varit dess representant i BIL 
Swedens styrelse.

– Jag är stolt över svensk 
fordonsindustri och att fortsätta 
arbetet med att möta marknadens 
nya krav blir en spännande uppgift. 
Samtidigt som Sverige behöver en 
konkurrenskraftig fordonsindustri 
med både tillverkning och utveck-
ling i framkant så måste vi fortsätta 
arbetet med att göra den svenska 
marknaden för mobilitetslösningar 
och transporter attraktiv, säger 
Mattias Bergman.

FKG:s vd, Fredrik Sidahl, 
välkomnar Mattias Bergman som 
ny vd för Bil Sweden.

– Mattias har en bakgrund som 
vi värdesätter starkt, och som 
kommer att vara en tillgång för 
både svensk fordons- och leveran-
törsindustri, säger Fredrik Sidahl. 

Mattias Bergman ny vd för Bil Sweden

EXPANSION Volvo Cars nya, fri-
stående, elbilspremiummärke Po-
lestar fortsätter att investera. Allra 
senast har de fattat beslut om att 
bygga ett helt nytt huvudkontor 
i Torslanda, Göteborg. Vidare har 
de rekryterat Hans Pehrson som 
chef för forskning och utveckling 
samt elektrifieringsstrategi.

Det nya, minimalistiska och 
långsiktigt hållbara huvudkon-
toret är ritat av arkitektkontoret 
Bornstein & Lyckefors i nära 
samarbete med Polestar.

– Polestars nya huvudkontor 
kommer att vara hjärtat och 
hemmet för vårt växande team, 
säger Thomas Ingenlath, vd för 
Polestar.

– Vi har skapat en kompro-
misslös minimalistisk ”kub” som 
huvudutförande av byggnaden 
vilket, med sina tekniska lösningar 
och detaljer, har en tydlig länk 
mellan arkitektur och modern 
produktdesign, säger Per Born-
stein, arkitekt, och fortsätter:

– En av de unika designdetal-
jerna är en vit, glasad, fasad som 
släpper igenom 60 procent av 
ljuset, den första i Sverige och 
en utmaning inom både design 
och teknik, men helt i linje med 
Polestar progressiva tillväga-
gångssätt.

Det nya huvudkontoret kom-
mer att ha plats för 200 medar-

betare, vilket är 110 fler än dagens 
90 som arbetar i det nuvarande 
kontoret i Gårda, Göteborg.

Vidare har Polestar utsett 
Hans Pehrson till chef för forsk-
ning och utveckling samt den 
elektriska drivlinan. Hans Pehrson 
har arbetat i mer än 30 år inom 
fordonsindustrin, bland annat på 
positioner som teknisk direktör 
för Volvo C30 Electric – Volvo 
Car Groups första elbil, chef för 
Volvo Cars Electric Propulsion 
System Engineering och London 
EV Company som deltar i arbetet 
med den nya London Taxi, som 
ägs av Geely.

En del av hans roll som chef 
för FoU kommer att vara att ta 
samlat ansvar för Polestars elek-
triska framdrivningsstrategi. Han 
kommer även att vara medlem i 
Polestar Management Team.

Polestar storsatsar i Göteborg

Minimalism. Så här ska  
Polestars nya huvudkontor  
se ut.                  Foto:  Polestar
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