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Fredrik sidahl

Get the
best plan
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Digitize and automate
your planning process
Automate your
sprint planning

VPL Ai®

vd FKG
fredrik.sidahl@fkg.se

På fkg.se hittar du
korta filmer med åsikter
och trendspaningar
från Fredrik Sidahl och
Peter Bryntesson.

Hur mår automotive?
DEN 9 SEPTEMBER kliver jag ut från flygplatsbyggnaden i Frankfurt
och jag tänker, skall jag ta tåget eller ska jag kolla först om det
finns något taxi?
Det fanns massor!

VPL DSB®

Save the
best plan

VPL®
MS Project
Jira
etc.

Best practice planning

Digitized sprint planning

New tasks and projects often start from a blank sheet.
Inexperienced new employees rarely have the opportunity
to utilize the collective experience and knowledge
gained from previous projects and project members.
With VPL Ai® you can download the best plan for your
task, automatically adapted to the current project
requirements. VPL Ai® can be integrated with most
common planning systems on the market, such as VPL®,
MS Project, JIRA etc.

VPL Digital Sprint Board® is developed to work with the
latest smart screens on the market. The digital benefits,
such as integration with planning systems and the
possibilities of working distributed, are supplemented by
drag and drop functionality. The tasks in your planning
system are automatically converted to post-it notes and
displayed in the right place on your digital sprint board. It
is possible to run this web application in any device and it
can be integrated with most common planning systems on
the market, such as VPL®, MS Project, JIRA etc.

leqm.se

PRATADE MED MIN taxichaffis, som stått och väntat på sin körning
i timmar tills jag klev in i bilen. Detta händer dagen före IAA,
Frankfurts mäktiga bilsalong skall öppna.
Promenerar från hotellet till mässområdet – tomt, var är alla
flaggor och bling-bling, som det brukar vara fullt av utanför
huvudentrén, det ska ju vara klart nu. Där finns bara en ensam
Kia i en glasbur.
Invigning och pressdag. El presenteras nästan överallt.
Porsche med sin Tesla-dräpare och folkbilen med sin, just det,
elfolka. Men på något sätt avvaktande, inte den där glass- och
ballongkänslan – det är oro i automotivelägret.

”Läs inte detta fel nu, men vi måste
få lite sans."
PENDELN ”rädda jorden från CO2” har slagit så långt att den flippar runt om vi inte börjar få en sansad debatt. Kina, Indien och
USA står för 2/3 av hela CO2-utsläppet. Europa för 10 procent
och i den tårtbiten står bilismen för 7 procent eller 0,7 procent
av hela CO2-belastningen. Det tar typ 15 år innan en elfolka
blir ”CO2-lika” med en modern dieselfolka – så åtminstone i
Tyskland, inräknat belastningen i tillverkning.

NordiQ Group is a Scandinavian supplier
of sheet metal components to leading
Automotive and Industrial customers.

NORDIQGROUP.COM

INTRODUCING
Discover next generation’s brake components at sicalight.com

LÄS INTE DETTA fel nu, men vi måste få lite sans. Europas ekonomi,
tillväxt, är i princip driven av automotiveindustrin och det är i
den som vi tillverkar pengar. Och pengar är något som behövs
i mängder i den omställning vi står inför. Särskilt i en tid då vi
har stora problem i Europa. Migrationskrisen är tydlig utanför
mitt hotellfönster, till detta Brexit och Trump samt varningssignaler om recession i EU:s viktigaste ekonomi, Tyskland.
Fordonsindustrin kommer att klara utmaningen – men inte
det omöjliga.
Självklart skall vi ställa om till grön industri och grön automotive – det kommer vi att tjäna både pengar och miljö på.
Parismålet är satt och vi har ett 2030-mål. Men snacket i Bryssel om att skärpa kraven ytterligare kommer enbart leda till
ett Europa med försämrad konkurrenskraft och med den tom
kassa. Vad händer då?
Vår industri är fortfarande intakt, än så länge. Nya innovationer står som spön i backen, det kommer du att höra om på
kommande Stora Leverantörsdag, en dag som jag hoppas att
politikerna kommer på, åtminstone i utbildningssyfte.
Vi ses den 17 oktober!  

Member of the SAP® PartnerEdge® open ecosystem

Learn m

HOS FKG

HOS FKG
På FKG:s hemsida hittar du
intressanta aktiviteter som
är på gång framöver:
fkg.se/aktuellt/aktiviteter

Fordonsindustrins
röst blir starkare
SAMARBETE » Automotive Summit ska ses

som en gemensam plattform som FKG och
BIL Sweden skulle kunna samarbeta kring
för att ge de fordonsindustriella frågorna
större emfas i det offentliga samtalet.
Arbetet, diskussionen, om att kunna ta den
vidare pågår organisationerna emellan.
FKG:S V I S I O N Ä R AT T genom långsiktigt arbete skapa rätt förutsättningar för svenska leverantörer och fordonsindustri för att
kunna vara de mest konkurrenskraftiga i världen.

Fordonsindustrin bygger
relationer med politiken
NÄTVERK » FKG och BIL Sweden kommer fortsättningsvis att agera till-

sammans till nytta för svensk fordonsindustri inom de politiska frågorna.
Främst avser de närings-, forsknings- och utbildningspolitik. Indirekt
stöder även FKG BIL Swedens och flera andra branschorganisationers
gemensamma arbete för den fria och tillväxtdrivande mobiliteten.
nder vintern och försommaren har
FKG och BIL Sweden tillsammans
genomfört två större och tunga
politikerträffar, där FKG svarat för
det industriella perspektivet.
I januari arrangerades en politikerträff i
riksdagshuset. Dragplåster var Scanias koncernchef Henrik Henriksson som talade om
framtidens transportsystem och kraven på hållbarhet. Träffen blev även något av startskottet
för Riksdagens bilnätverk med ett 20-tal nätverkande, företrädesvis borgerliga riksdagsledamöter, som ska ses som en motvikt för att skapa
sans och balans i kammaren vid frågor rörande
bilen, bilismen, den fria mobiliteten och vårt
transportsystem.

U

Från granulat till färdig bil

I juni var det dags igen. Då arrangerades en ny
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och välbesökt politikerträff i Göteborg. En träff
med en klart tydligare fordonsindustriell kontext jämfört med den i maktens högborg.
Programmet innehöll tre huvudmoment;
studiebesök hos Plastal, möte med AB Volvos
Martin Lundstedt samt tur med Blå tåget hos
Volvo Cars.
– Säg att vi gick från granulat till färdig bil,
summerar Fredrik Sidahl som tillsammans
Gabriella Virdarson representerade FKG under
politikerträffen.
Fredrik Sidahl säger att samarbetet med BIL
Sweden är värdefullt – det ger ännu mer kraft
åt den då samlade automotivesektorn i det
offentliga, politiska samtalet där många frågor
är gemensamma.
– Vårt främsta syfte är att ge våra medlemmar
rätt förutsättningar för sin verksamhet. Detta
gör vi genom dialog och att tillföra fakta som

innebär att kunskapen kring våra frågor ökar,
säger Fredrik Sidahl och tillägger att BIL Sweden och FKG inte alltid har samma agenda eller
ställningstaganden i olika frågor, men att det
råder samsyn i lejonparten av dem, de politiska.
– Säg i 9 av 10 frågor. Betaltider är en sådan
och en annan som är under uppseglande, är
rättigheten till fullvärdig dataaccess där den
europeiska leverantörsorganisationen CLEPA
nyligen antog ett policydokument som kan
betraktas som en vattendelare mellan fordonstillverkare och leverantör.

”Vi har haft många givande
diskussioner samtidigt som
värdefulla kontakter knutits.
Förståelsen för fordonsindustrins betydelse har ökat.”

FKG S K A :
»» vara det självklara språkröret för branschen och en röst i
det offentliga samtalet
»» skapa mötesplatser mellan leverantörer och med OEM
»» utveckla relationer med akademi, myndigheter och politik
»» verka för kompetens- och affärsutveckling samt support
för leverantörer till fordonsindustrin.
G E NO M FL E RÅRIG T ARB E TE inom främst närings- och industripolitik har FKG etablerade kanaler med regering, departement
och riksdag samt vunnit deras ”öra och tilltro”.

D E T TA S K E R GE NO M :
»» regelbundna ministersamtal
»» regelbundna möten med politiska tjänstemän och departements dito
»» deltagande i olika arbetsgrupper som bildats på politiskt
initiativ
»» att vara remissinstans inom näringspolitiska och industriella frågor
»» FKG genomför dialogmöten med riksdags-, regional- och
kommunpolitiker
»» FKG deltar regelbundet i panelsamtal kring näringspolitik
och industriella frågor

Lyfte fram FKG:s hjärtfrågor

Martin Lundstedt (t.h.),
verkställande direktör
och koncernchef AB
Volvo, deltog på politikerträffen i Göteborg.
FOTO: GABRIELLA VIRDARSON

På träffen i Göteborg lyfte Fredrik Sidahl och
Gabriella Virdarson speciellt fram FKG:s hjärtefrågor som korttidsvecka, arbetsrätt, FFIprogrammet och den industriella transformeringen som påbörjats inom fordonsindustrin.
Frågor som tycks bli allt viktigare både för att
bibehålla och utveckla konkurrenskraft.
– Vi har haft många givande diskussioner
samtidigt som värdefulla kontakter knutits.
Förståelsen för fordonsindustrins betydelse har
ökat, avslutar Fredrik Sidahl.
Göran björklund

FKG ska vara det
självklara språkröret för
branschen och en röst i
det offentliga samtalet.
FOTO: FREEPIK
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sektorns allra närmaste omvärld. I
år infaller Stora Leverantörsdagen
den 17 oktober, men smygstartar med
seminarier och mingelmiddag 16 oktober (State of South Carolina är värd).
Parallellt arrangeras årskonferensen
för det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI. Sedvanligt är allt
förlagt till Lindholmen Science Park,
Göteborg.

Något för både stora och små

På SLD2019 står den svårnavigerade
framtiden i fokus. Med inspirerande
föredragshållare och seminarier,
intressanta utställare samt nyfikna
besökare, blir Stora Leverantörsdagen
den strategiska mötesplats som automotivesektorn så väl behöver idag.
– Oavsett om man är stor eller liten,
tillverkande eller tjänsteleverantör, är
det svårt att avstå konferensen om man
bryr sig om sitt företags och fordonsindustrins framtid, säger FKG:s Fredrik
Sidahl, Peter Bryntesson och Gabriella
Virdarson som tillsammans svarar för
Stora Leverantörsdagens innehåll och
genomförande.

FOTO: FREEPIK

ramtiden är komplex. Får
många politiker – inte
minst i Sverige – som de
vill, står hela transportmedelsindustrin inför
ett sanningens ögonblick. Bilen, bilismen, hela transportsystemet och den
fria mobiliteten har gått från att vara
älskat till att beläggas med skam. Ska
man vara med på banan måste man
vara beredd på att tänka nytt och att
samverka med i dag kända och okända
samarbetspartners. Kompetens är
förmodligen det som kommer att efterfrågas mest av allt för att kunna bygga
konkurrenskraft.
I det korta perspektivet är Brexit och
handelskriget USA–Kina och USA–EU
det mest överhängande för fordonsindustrin och dess leverantörer. Ur
ett längre perspektiv är klimat- och
hållbarhetsfrågorna med deras krav på
omställning de stora utmaningarna.
FKG:s årligen återkommande Stora
Leverantörsdagen, SLD, är norra Europas största och främsta mötesplats för
den samlade automotiveindustrin;
fordonstillverkare, leverantörer och

”Oavsett om man är stor
eller liten, tillverkande eller
tjänsteleverantör, är det svårt
att avstå konferensen om man
bryr sig om sitt företags och
fordonsindustrins framtid.”
För den FKG-medlem som vill möta
dem, finns ett ”medlemsmingel” hos
FKG mellan klockan 13.00–15.00, onsdag 16 oktober.
På talarlistan för SLD2019 står Darja
Isaksson, Vinnova, Jan Carlson, Veoneer, Bengt Lindqvist, Teknikföretagen, Anders Williamsson, Scania, Alrik
Danielsson, SKF, Mats Fägerhag, CEVT
och Stefan Tilk, NEVS. På programmet
finns även ett panel- och framtidssamtal mellan Katarina Brud, MobilityXlab, Helene Niklasson, Volvo CampX, ,
Karin Thorn, Volvo Cars, och Jon Lindén, Ekkono. Allt på scenen modereras
av Linda von Essen-Sylvén.
Som nämnt smygstartar Stora Leverantörsdagen med seminarier och årskonferens för det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI, onsdag
den 16 oktober.
Seminarierna arrangeras efter lunch
och parallellt med FFI-konferensen.
Det första seminariet är en spaning över trender på USA:s automotivemarknad med fokus på South
Carolina, medan det andra är ett
seminarium kring komponentmarknaden i USA, Kina och Europa. Det
tredje är ett studiebesök hos Smarta
fabriker med inriktning på industriell
digitalisering. 

NAVIGATE
THE FUTURE

15-18 januari

Svenska Mässan, Göteborg
Nordens största mötesplats för
motorbranschens service- och eftermarknad

Driving the future
– Det du behöver för att växla upp!
Digitalisering
Plåt och lack

Däck och fälg
Verkstadsutrustning

Reservdelar och tillbehör

adsfria
Hämta din kostn
tomassan.se
u
a
å
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Det är dags för SLD2019. På de följande sidorna möter du
talarna och får ta del av det fullspäckade programmet.

Automässan är en fackmässa. Minimiålder 16 år.
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STEFAN TILK, CEO NEVS

”DE MENAR
VERKLIGEN ALLVAR”

TORSDAG
R
17 OKTOBE
15.30

SLD 2019 » NEVS befinner sig på en ständigt spännande

resa. Elaka tungor menar att det hittills producerats fler
pressreleaser om samarbeten än bilar eller andra mobilitetslösningar. Men NEVS lämnar dessa därhän, utan ser
med stort tillförsikt på framtiden – snart ska det börja rulla.

S

edan 2017 leds National Electric Vehicle Sweden, NEVS,
av Stefan Tilk. Detta efter att
Mattias Bergman av hälsoskäl
lämnat vd-rollen.
Fordonskomponenten lyckades få
tag på Stefan Tilk inför hans medverkan på Stora Leverantörsdagen. Det
blev ett dynamiskt samtal om ägare,
nuläge, framtid, förvärv, strategiska
samarbeten och synen på leverantörer.
Det är också en röst från branschen,

att etablera sig som en stor aktör på
elbilsmarknaden, med fokus på Kina.
Det har också gett oss i Trollhättan
både resurser, men också utmaningar.
Vi ska bland annat vara med i utvecklingsarbetet av ett ganska stort antal
bilmodeller, avsedda för både Kina och
för den europeiska marknaden, säger
Stefan Tilk.
I början av året köpte NEVS in sig i
supersportbilstillverkaren Koenigsegg,
ett företag som när det som mest turbu-

När elbilarna kommer
på bred front gäller det
att infrustrukturen finns
på plats, det är en av
de stora utmaningarna
i omställningen, enligt
Nevs vd Stefan Tilk.

”Framöver tror jag att leverantörer kommer att allt
mer behöva ta ett större ansvar att utveckla och
industrialisera nya teknologier för att kunna hävda
sig i konkurrensen.”
och inte från någon av medierna återberättad självutnämnd ”guru”.
– Sedan Evergrande förvärvade en
majoritet av NEVS vid årsskiftet har det
skett enormt mycket, både i Europa och
Kina. Evergrandes finansiella muskler,
de är ett av världens största bolag, har
gjort att vi kan satsa långsiktigt, säger
Stefan Tilk.

Ägare med stora ambitioner

Han berättar att Evergrande under
våren har presenterat mycket stora
ambitioner för sin elbilsverksamhet.
De vill bli världsledande! Det är också
därför som de planerar för ett antal
nya fabriker i Kina, har gjort ett antal
förvärv och dessutom presenterat ett
stort antal samarbetsavtal med viktiga
leverantörer.
– De menar verkligen allvar med
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lent kring SAAB 2009 gjorde ett försök
att förvärva det.
Nu blev förhållande det omvända,
men syftet det samma. Det rör sig om
ett strategisk samarbetet med Koenigs
egg med inriktning att bredda varumärket.
– Vi har ett joint venture med Koenigsegg där NEVS äger 65 procent och Koenigsegg 35 procent. Detta ”JV” kommer
att utveckla och tillverka en ny sportbil
som kommer att hamna i ett annat segment än där Koenigsegg varit tidigare.
Redan i mars 2020, i samband med den
internationella bilsalongen i Geneve,
kommer den första bilen att visas upp
för första gången. Även fortsättningsvis
är det hos Koenigsegg i Ängelholm som
bilarna byggs, men en del komponenter
och system kommer att tillverkas i Trollhättan, säger Stefan Tilk.

FOTO: NEVS

Krävs större ansvar av leverantörer

Nu är vi inne på leverantörer och leverantörens roll. Samverkan är tema för
SLD2019. Hur ser NEVS och Stefan Tilk
på leverantörens respektive fordonstillverkarens framtidsroller?
– Framöver tror jag att leverantörer
kommer att allt mer behöva ta ett större
ansvar för att utveckla och industrialisera nya teknologier för att kunna
hävda sig i konkurrensen. Fordonstillverkarna, som förr utvecklade en stor
del av komponenterna i sina fordon,
är på väg mot en ny roll, där de blir
mer av integratörer, som jobbar i nära
och strategiska samarbeten med Tier
1-leverantörer. Vi måste också öppna
upp våra plattformar för att attrahera
”mobilitetslösningar” så att vi kan få in
fler aktörer i ekosystemen, säger han.
Nya mobilitetslösningar och affärsmodeller, tillhör tillsammans med

Nevs majoritetsägare,
Evergrandes, vill bli
världsledande inom
elbilsverksamhet.
berättar Stafen Tilk, vd
på Nevs.
FOTO: NEVS

uppkopplade och autonoma fordon
samt elektrifiering kategorin ”megatrender” inom fordons- och mobilitetsindustrin. Hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – står i fokus för
framtidsutmaningarna i ett allt mer
urbant samhälle.
– Om vi gemensamt ska nå de tufft
satta målen vad gäller minskning av

utsläpp, så måste takten ökas. Vi har en
stor flotta av konventionella bilar som
fortsatt kommer leva många år efter 2030
i Europa, säger Stefan Tilk och fortsätter:
– En annan av många utmaningar är
att alla inblandade parter måste arbeta
i samma takt och i samma riktning.
Stefan Tilk exemplifierar detta med
den dagen då biltillverkarna på allvar

börjar leverera elbilar, då måste samhället vara berett med all infrastruktur
som krävs för att ladda dessa bilar. Det
andra exemplet är dagen när det kommer med självkörande bilar, då måste
samhället vara berett, både vad gäller
infrastruktur, lagstiftning och andra
praktiska åtgärder som krävs.
– Det vore inte bra om produkterna
kommer på bred front – och det inte
finns någon infrastruktur. Och inte
tvärtom heller. Här måste parterna
medverka till att allt blir klart samtidigt
– och det är en utmaning.
– En annan stor utmaning jag ser är
säljkanalerna för de fordon som produceras. Jag tror att vi får räkna med förändrade relationer med återförsäljarna
och att återförsäljarna i sin tur behöver
hitta nya affärsmodeller, säger Stefan
Tilk, vd för NEVS.
Göran björklund
FORDONSKOMPONENTEN
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DARJA ISAKSSON, GD VINNOVA

”BUSINESS AS USUAL
ÄR INGET ALTERNATIV”
TORSDAG
R
17 OKTOBE
09.15

något hållbart, det ger faktiskt
även möjligheter, säger hon.
Enligt Darja Isaksson rankas vi som nummer två av
Global Innovation Index, en
hedrande placering.
– Men ska vi kunna fortsätta
att ha den ställningen krävs det
att vi klarar av att få till det livslånga
lärandet på riktigt, och att vi utvecklar
vår samverkan ytterligare.
Om hon själv fick önska sig något i
innovationsväg, då skulle det vara en
nationell mobilisering inom just det
livslånga lärandet.
– Ja, på en skala som påverkar hela
leverantörskedjor och utvecklar samverkan mellan näringsliv och akademi.

Ska tala om svenska paradgrenar

SLD 2019 » En anda av uppfinningsrikedom måste hela tiden

finnas där i bakgrunden för att svensk industri ska hålla takt
med tiden och den internationella konkurrensen. Men hur
står det till med kreativiteten i landet?
– Vi är fortfarande ett starkt innovationsland. Men världen rör på sig snabbt, och det behöver vi också göra, säger
Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

F

ordonsindustrin står inför
utmaningar. Handelskriget
med USA är en sak. Klimat
omställningen en annan,
något som i snabb takt förändrar branschen i grunden. Men Darja Isaksson
ser inte bara problem vid horisonten.
– Sverige har ledande kompetens
inom många av de områden som krävs
för att ställa om transportsystemet till
10 FORDONSKOMPONENTEN
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”Sverige har ledande
kompetens inom
många av de områden
som krävs för att ställa
om transportsystemet”

Hon är en av huvudtalarna talar på
Stora Leverantörsdagen. I hennes tal
kommer bland annat omställning och
att arbeta tillsammans att vara i fokus.
– Det är paradgrenar för Sverige.
Om något land kan använda dagens
utmaningar till att både stärka konkurrenskraften och att skapa ett bättre
samhälle på vägen, så är det vi.
Men, säger hon, det kräver att vi väljer att agera.
– Business as usual är inget alternativ.
Vad ser du fram emot under SLD?
– Att få träffa alla de innovativa
människor som samlas där. Och jag
hoppas på att få ta del av många givande inspel och perspektiv.
Du har haft jobbet som generaldirektör ett år nu – har jobbet levt upp
till dina förväntningar?
– Ja verkligen. Men mitt fokus ligger
på att leverera själv. Jag vill bidra till
Sverige genom att utveckla Vinnovas
sätt att skapa möjligheter för de innovativa individerna, idéerna och företagen. Det är ju för dem vi finns till.
thomas drakenfors

Developing and producing metal
components for the automotive
industry of tomorrow.
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HELENE NIKLASSON, HEAD OF CAMPX

”VI BEHÖVER UTVECKLA
VÅRA ROLLER
SLD 2019 » Fordonsinsindustrin står inför stora utmaningar.

Men Helene Niklasson, chef för Volvokoncernens nystartade utvecklingshub CampX, räds inte transformationen.
– Det har aldrig varit mer spännande att jobba inom
automotiveindustrin än nu, säger hon.

T

anken med CampX, som
startades i mars, är utveckling. Att hitta nya idéer, ta
dem vidare och få dem att
bära frukt.
Till CampX, där bland andra Volvos
ingenjörer och inköpare arbetar tätt
tillsammans, bjuds utvalda företag,
till exempel startups och andra innovatörer in till samarbete. Tanken är att
genom ett närmare samarbete, både
inom företaget och med externa parter,
går det lättare och snabbare att utveckla en idé som ännu är i sin linda. Enligt
Helene Niklasson är det inte främst en
möjlig finansiering som är uppsidan för
de innovatörer som väljer att delta.
– Nej, medel för att komma igång
kan de nog få tag i på andra sätt. Men
hos oss får de även tillgång till vår kunskap och våra testanläggningar, det är
en stor fördel.
Som sagt, förutsättningarna inom
automotive förändras snabbt, och om
tillverkare som Volvo tycker att det är
en omvälvande tid är det kanske i ännu
högre grad något som en underleverantör känner av.

”Jag ser en möjlighet
för våra långvariga
leverantörer att hitta
nya nischer.”

TORSDAG
R
17 OKTOBE
11.0 0

Alla måste hitta nya former

Helene Niklasson menar att det gäller
både för stora inköpare, som Volvo, och
de underleverantörer de jobbar med att
hitta nya arbetsformer. Hon efterlyser
tätare samarbeten när det gäller innovationer.
– Traditionellt har vi varit vana vid
att skicka en spec, sedan har leverantören fixat det. Men vi måste nog vara mer
proaktiva från båda sidor, säger hon.
I det nya utvecklingsklimatet, med
starkt digitalt fokus, blir en ny typ av

underleverantörer vanligare. Som apptillverkare och andra – människor som
behärskar den nya tekniken på spjutspetsnivå, men som oftast inte vet lika
mycket om fordonsindustrin i stort.
– Jag ser en möjlighet för våra
långvariga leverantörer att hitta nya
nischer. De kan vår bransch och vi har
stor nytta av deras kunskaper. Vi behöver deras idéer. Den saken har de en
god möjlighet att kapitalisera på.
Du deltar i paneldebatten på SLD,
något speciellt budskap du vill få
fram?
– Att vi och våra leverantörer behöver utveckla våra roller framöver. Vi
måste möta framtiden tillsammans.
Några andra förväntningar på
SLD?
– Att träffa personer i branschen,
prata med dem och höra hur de ser på
framtiden. Det ska bli spännande.
thomas drakenfors

MATS FÄGERHAG
CEO CEVT
Mat s Fägerhag är CEO för det av Geely
Automobile ägda utvecklingsbolaget
CEVT. Volvo Cars, Lynk & Co och
Polestar får alla delar av sin innovations- och utvecklingskraft från CEVT. På sex år har de
gått från noll till fler än 2 000 anställda varav merparten
arbetar på Lindholmen i Göteborg. Tidigare bland annat
varit utvecklingschef på Saab. 

ANDERS WILLIAMSSON
INKÖPSCHEF SCANIA
Anders Williamsson är executive VP
och head of purchasing på Scania
där arbetet med nya teknikområden,
i huvudsak inom automation, connectivitet & elektrifiering, accelererar. Hållbarhet är starkt
pådrivande, från Scanias sida talas det allt mer om att de
är en del av transportsystemet istället för att vara en lastbilstillverkare. 

ALRIK
DANIELSON
CEO SKF
Alrik Daniel son
är CEO för SKF.
Han rekryterades
till rollen som koncernchef för SKF
från Höganäs. SKF är en ledande
leverantör inom fordonsindustrin
och har rapporterat om en efterfrågansnedgång under senare tid. SKF
satsar hårt på digitalisering och har
bland annat startat upp ett speciellt
kompetenscenter i egen regi med
inriktning på Industri 4.0. 

STORA
M IS S A IN T E R IS E T
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L E V E R A N T Ö .0 0
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JAN CARLSON
CEO VEONEER
Jan Carl son, CEO för det från Autoliv
avknoppade Veoneer. Företaget har
som målsättning att vara ledande inom
förarassistansteknologi för autonom körning och trafiksäkerhetssystem för bilar. Jan Carlson har en
mångårig karriär inom Autoliv-koncernen. 

BENGT LINDQVIST
SENIOREKONOM
TEKNIKFÖRETAGEN
Beng t Lindqvis t, seniorekonom inom
arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen med cirka 4000 medlemsföretag. Det är företag som svarar för en tredjedel av landets
samlade export. Bengt är ekonom med stort intresse för
teknikomvandling, organisation, kvalitet och produktivitet
i tillverkningsindustrin. 

Framtidssamtal kring
framtidens mobilitet
Together brings future mobility, är ett panel- och framtidssamtal kring innovation, samverkan och industriella utmaningar
mellan Katarina Brud, MobilityXlab, Helene Niklasson, Volvo
CampX, Karin Thorn, Volvo Cars, och Jon Lindén, Ekkono.
Katarina Brud är programansvarig på MobilityXlab – Volvo
Cars, Volvo Groups, Ericssons, Veoneers, Zenuitys och
CEVT:s gemensamma innovationsnav för startups.
Helene Niklasson förestår Volvo CampX som är en framtidsoch innovationsarena i Volvo-koncernens regi. CampX är ett
helt nytt sätt för Volvo att arbeta – och det är också en arena
om är intressant för dagens och morgondagens leverantörer.
Karin Thorn är VP på Volvo Cars Vehicle Propulsion (tidigare Powertrain), arbetar mitt i den industriella omställning
som det innebär att ta steget från känd teknik, fossildrivet, till
ny teknik, eldrivet.
Jon Lindén är CEO för IoT-bolaget Ekkono. Jon är en flitig
debattör och inspiratör kring de digitala megatrenderna AI
och IoT.
Detta kommer att bli ett dynamiskt och mycket spännande
samtal med fyra spännande personer med massor av nya
insikter. 

FOTO: VOLVO
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SLD2019

SLD2019

Väkommen!
ONSDAG 16 OKTOBER

Anmäl dig till SLD2019
på fkg.se senast den
11 oktober.

TORSDAG 17 OKTOBER

Huvudprogram – SLD2019
Navigate the future

Smygstart – inför SLD2019
Lindholmen Conference Centre på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg.
Samtliga seminarier är kostnadsfria, men kräver föranmälan.

MEDLEMSMINGEL, 13.00–15.00
● FKG bjuder in till ett medlemsmingel uppe vid FKG:s kansli på Lindholmen Science Park (en
trappa upp från konferenslokalerna). En chans till värdefulla råd och tips från FKG:s experter.
Det bjuds på lättare lunch och spännande samtalsämnen som en trevlig uppvärmning inför
seminarier och SLD2019!

SEMINARIE 1 OCH 2, 15.00–16.30
Seminarie 1 – Lokal Tesla

Seminarie 2 – Lokal Pascal

Trends in the US Automotive Market:
Focus on the State of South Carolina

Hur ser dina kunder i Europa, USA och Kina
på fordonsindustrins framtid? Presentation
av omfattande OEM/ Tier1-strategistudier
för komponentleverantörer.

● A panel discussion highlighting US market
entry considerations, the state of the automotive industry in the southeastern US, and
success stories of EU-based automotive
firms from various regions across
South Carolina. Ideal for companies considering investing and/or
expanding to the Southeastern US, and an
interest in learning more about conducting
business in South Carolina.
Jon Baggett, South Carolina Department
of Commerce; Brian Rauschenbach, The
Link; Will Williams, Economic Development
Partnership; Gregg Robinson, Central South
Carolina; Mike Cool, Santee Cooper; Jody
Bryson, SC Technology and Aviation Center.

● FKG och Energimyndigheten har tillsammans med Business Sweden genomfört
omfattande studier om fordonsindustrins framtid och trender
i Europa, USA och Kina. Studierna
belyser viktigaste marknaderna för
personbilar och lastbilar och svarar
bland annat på följande frågor: Hur ser dina
OEM och Tier1-kunder i Europa, USA och
Kina på fordonsindustrins framtid? Vilka beslut är redan tagna? Vad är nästa steg? Vad
innebär det för svenska underleverantörer
till fordonsindustri? Vilka krav kommer dessa
förändringar att ställa på din verksamhet?
Max Åvall, USA; Erik Friberg, Europa;
Joakim Abeleen, Kina; Göran Stegrin, Energimyndigheten; Peter Bryntesson, FKG.

TAL ARE

DA R JA IS A KS S ON

FFI:S
ÅRSKONFERENS
Fordonsindustrin
i förändring:
Hur växlar vi upp för att
möta samtidens stora
utmaningar?
● Vad behöver industrin
göra nu och i framtiden? Hur
arbetar vi smartare och snabbare? På FFI-konferensen
diskuteras de viktigaste
trenderna och möjlighet ges
att inspireras av projekt som
aktivt bidrar till den omställning som fordonsindustrin
behöver göra.
Anmälan på
www.vinnova.se.

PROGRAMPUNKTER, 09.00–16.30
A NDER S W IL L I A MS S ON

Lindholmen Conference Centre på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg.
08.00

Registrering.

08.45

Walk in.

09.00

Inledning med Fredrik Sidahl, vd FKG, och Linda von Essen-Sylvén, moderator.

09.15

Darja Isaksson, GD Vinnova.

09.45

Jan Carlson, CEO Veoneer.

10.15

Bengt Lindqvist, Seniorekonom Teknikföretagen.

10.30

Kaffepaus

11.00

Keynote & Panel – Together brings future mobility:
Katarina Brud, Director MobilityXlab.
Helene Niklasson, VP Head of Volvo CampX.
Karin Thorn, VP Vehicle Propulsion.
Jon Linden, CEO Ekkono.

12.30

Lunch

13.30

Anders Williamsson, Executive Vice President, Head of
Purchasing Scania.

14.00

Alrik Danielson, CEO SKF.

MINGELMIDDAG

14.30

Mats Fägerhag, CEO CEVT.

15.00

Kaffepaus

● Middag och underhållning
den 16 oktober kl 18.30
för deltagare på FFI:s
årskonferens och FKGs
Stora Leverantörsdagen.

15.30

Stefan Tilk, CEO NEVS

16.00

Stora Leverantörspriset/Annual Supplier Award 2019.

JA N C A RL S ON

JON L INDEN

BENG T L INDQV IS T

S T EFA N T IL K

K ATA RIN A BRUD

K A RIN T HORN

HEL ENE NIK L A S S ON

A L RIK DA NIEL S ON

M AT S FÄGERH AG

M O DERAT O R & VÄRD

SEMINARIE 3, 15.00–16.00 OCH 16.30–17.30
Lokal Smarta Fabriker, Lindholmen Science Park. Uppsamling vid lokal Pascal.
OBS: Begränsat antal platser, först till kvarn!

L I N D A V O N E S S E N - S Y LV É N
Moderator

● Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell
digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smart fabrik byggts.
I anslutning till demonstratorn finns workshops där ni får lära er mer om t.ex. den
uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning.
Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College.
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Programpunkt
tillgänglig
på svenska

Programpunkt
tillgänglig
på engelska

FOTO: JEANETTE LARSSON

Smarta Fabriker – en plattform för industriell digitalisering

FREDRIK SIDAHL
Värd
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NY MEDLEM

NY MEDLEM

TJUVEN

OLIKA KUNDSEGMENT I OLIKA DELAR AV VÄRLDEN

R IMG A R D
Antal anställda: 13.

En fälg utan
respektive med
Rimgards lås.

LÄMNADE EN
AFFÄRSIDÉ
HJULLÅS » Allt startade med ett mått gammal hederlig ilska.

IT-konsulten Lars Ivarsson fick sina dyrbara fälgar stulna på
sin tyska sportbil, och blev heligt förbannad. Det blev början
till en lyckad idé, en bra affär och även en rejäl hämsko för
biltjuven.
ars Ivarsson gillar bilar.
Och han är noggrann
med dem. Därför hade
han skaffat ett bra
garage nere vid Gärdet
i Stockholm för sin Porsche. Garaget
var ordentligt låst och igenbommat,
men det hindrade inte den biltjuv
som under våren 2015 bröt sig in och
stal alla fälgarna. Låsbultarna hade
han inte heller några större problem
att forcera. Och det handlade inte om
småsummor som gick upp i rök för Lars
Ivarsson.

L
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En uppsättning Porsche-fälgar kan gå på
runt 100 000 kronor. En insikt som låg till
grund för Rimgards grundande.
FOTO: PORSCHE

”Jag blev förbannad. Sedan började jag
fundera … det malde på i huvudet på
kvällar och nätter.”
Potentialen är enorm, enligt vd Martin Ljungqvist.
”Bara i USA stjäls det
350 000 fälgar varje år.”
FOTO: WELCOMIA/FREEPIK

– Nej, en uppsättning Porsche-fälgar
kan gå på runt 100 000, säger han.
Försäkringar täcker en del av förlusten, men att hjulen försvann var inte
hela problemet. Det blev även skador
på karossen.
– Jag blev förbannad. Sedan började
jag fundera … det malde på i huvudet
på kvällar och nätter.
Stor potentiell marknad
Efter ett par månader hade han en idé
klar: ett spindelliknande fälglås som
lade sig som ett lock över bultarna.
– Då stämde jag träff på ett kafé med
en konstruktör jag känner. Jag ritade
upp en skiss på en vanlig servett, sedan
bad jag honom att göra en riktig ritning, säger han.
Ett tag efter det hoppade han av ITbranschen för att starta Rimgard. Ett
företag som fortfarande – säljstart var

Ligger i: Huvudkontoret ligger
i Solna, men bolaget har även
en monteringsanläggning i
Götene.
Kundsegment: I Västeuropa
handlar det främst om ägare
till finare premiumbilar, I USA
är det mellanklassbilar som är
i fokus. På andra håll i världen
stjäls fälgar ofta på grund av
sitt aluminiumvärde vilket gör
att den potentiella kundkretsen är varierad och även
innefattar kollektivtrafikens
entreprenörer.

LARS
I VA R S S ON

M A R T IN
L JUNGQ V IS T

Ålder: 67

Ålder: 39 år.

Bor: Stockholm.

Bor: Stockholm.

Familj: Fru, fyra barn Familj: Fru och ett

och sex barnbarn.

barn.

Kör: Mercedes.

Kör: En gammal tre-

växlad Crescent.

förra hösten – är något av en startup.
Men potentialen är enligt vd:n Martin
Ljungqvist enorm.
– Bara i USA stjäls det 350 000 uppsättningar fälgar varje år, säger han.
Och enligt honom är fälglåset ett
ordentligt hinder för fälgtjuven. Tidigare biltjuvar med lång erfarenhet har
fått pröva sina krafter på produkten,
och tvingats erkänna att den är rejält
svårforcerad.
Intresset för fälglåset är stort och
Rimgard för i dag samtal med flera av
de större biltillverkarna.
– Nu hoppas vi på att något märke ska
göra vårt fälglås till tillval i försäljningen.
Konstruktion och produktutveckling
sker på huvudkontoret i Stockholm,
medan monteringsavdelningen ligger i
Götene i Västergötland. Hårdvaran produceras i Sverige, Kina och Estland.
Patent i 180 länder
Företaget har tagit patent i 180 länder
på sin smarta uppfinning.
– Och det är ett konceptuellt patent
som skyddar själva grundidén med att
täcka bultarna, säger Martin Ljungqvist.

Piratkopior? Nej det är inte
Martin Ljungqvist så oroad över
– Visst, det kan dyka upp. Men
vårt mål är att samarbeta tätt med
de stora biltillverkarna. Det är seriösa
spelare som aldrig skulle köpa in piratkopior.
Fälglåset säljs i Bilias butiker runt
om i Sverige, samt hos vissa Mercedeshandlare. Men än så länge har inte
pengarna börjat rulla in på allvar. Rimgard har dock inte haft några problem
med att få in likvida medel.
– Vi är väl finansierade, säger Martin
Ljunqvist.
Framtiden ser enligt honom ljus ut.
Och innovatören Lars Ivarsson gläds
åt att hans smarta idé har påbörjat sin
erövring av bilvärlden, till alla fälgtjuvars förtret.
Så här i efterhand du kanske borde
tacka tjuven som gav dig idén?
– Ha, ha. Ja kanske det. Jag tackar i
så fall genom att sänka hans verksamhet.
Känns det bra?
– Ja, det ger lite peace of mind.
Thomas Drakenfors
FORDONSKOMPONENTEN
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INNOVATION

Tusen år
gammal metod
får DIGITALT
ansiktslyft

Sandgjutning är en metod som hängt med minst från de
gamla egyptiernas tidevarv. ”Men metoden är fortfarande högaktuell”, säger Raul Carlsson på Rise i Stockholm.
I projektet SANDT arbetar han och hans kollegor nu med
att förfina metoden med sensorer som gör det möjligt att
samla in data från sandformarna.

SANDGJUTNING » För den oinvigde låter det som en metod

från forntiden. Men gjutning i sandformar är fortfarande efter
flera tusen år en viktig metod, inte minst inom automotive. I
ett FFI-stöttat projekt som drivs av RISE satsar man nu på att
uppgradera metoden med den senaste tekniken.
et kan tyckas lite motsägelsefullt. Men trots
att gjutning i sand är ett
tillvägagångssätt där det
finns hur mycket erfarenhet och kunskap som helst så är det
eftersatt när det gäller testning och
uppföljning.
En av orsakerna är att det inte går
att se igenom sanden och bedöma gjutformens eventuella brister. Ett annat
dilemma är att metoden bygger mycket
på så kallad tyst kunskap.
– Det är vetande som liksom sitter i människokroppen hos personer
som arbetat med det länge, säger Raul
Carlsson.
Den saken är en stor nackdel när det
gäller möjligheten att systematisera
och dra slutsatser av olika problem och

D
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dess lösningar. Vilket skulle behövas,
för när nedsmälta legeringar hälls i
formar finns det mycket som kan gå fel.
Ett exempel är den process som kallas
blackning. Järnet och stålet gjuts vid
höga temperaturer, och för att metallen
inte ska blanda sig med sanden sprejas
eller droppas ett tunt ytskikt i formen.
– Det kan exempelvis vara aluminiumoxid.
Det ytskiktet blir ibland mindra bra
av olika anledningar. Det kan bli för
tunt eller för tjockt eller spricka.
Saker som en erfaren gjutare märker, men så länge vetskapen enbart är
nedlagd i ett mänskligt handlag är den
svår att dokumentera och analysera.
Det kan kanske verka som en mindre svårighet, ett fall av något som bara
är att göra om och göra rätt?

SKARPT LÄGE OM NÅGRA ÅR
FOTO: JEANETTE LARSSON

Men cirka 20 procent av produktionskostnaderna för ett sandgjuteri går
åt till korrigeringar av formarna. Det
finns alltså mycket pengar att spara om
det går att förfina metoden.

Patent i 180 länder

Det är just det som Raul Carlsson och
hans kolleger nu ska försöka åstadkomma i projektet SANDT.
– Vår idé är att montera in sensorer
på olika ställen i formarna. Det gör att
vi kan utföra löpande tester på dem
och dra slutsatser, både före och under
gjutning, säger han.

RAU L CARLS S ON OM…
Hur snabbt vi kan se SANDT-tekniken
ute i industrin?
”Så fort vi är klara kan alla som stöttat
projektet ta del av och använda kunskaperna. Sedan tar det nog ytterligare
några år innan de är igång i skarpt läge.”
Behövs det stora teknikinvesteringar?
”Nej, vi siktar på att det ska gå att använda billig teknik. Exempelvis skulle det
kunna vara en vanlig app till mobiltelefonen som registrerar mätvärdena.”

ILLUSTRATION: FREEPIK

INNOVATION

Och det kanske viktigaste av allt –
testresultaten går att föra in i en dator
och kvantifiera.
Med en massa mätpunkter på sandytan går det att få fram en genomgripande bild av formen, ungefär som en
datortomografisk röntgen.
– Vi kan se densiteter, täthet och fuktighet, säger Raul Carlsson.
Runt tio till tjugo sensorer per form
räknar han med kommer att behövas,
beroende på formens storlek.
SANDT startade i april i år och
WHAT’S IN A NAME?
ska vara klart i mars 2021. De är
fem personer som arbetar i projektet, som har fått stöd från VinD ET HÄR BETYD ER S AND T
nova med 3,4 miljoner kronor.
– Sedan ställer branschen upp
Projektnamnet är en sammanslagning
med lika mycket pengar.
av ordet sand och förkortningen NDT,
Ni har två år på er, är det tillsom står för Non Destructive Testing.
räckligt?
Bland samarbetsparterna finns Rise,
– Ja, det brukar vara svårt att
Institutes Of Sweden AB, Beijer Induupprätthålla ett utvecklingsfokus
stri AB, Global Castings Guldsmedshyttan AB, Lyrestads Gjuteri AB, Mlt
under längre tid än så. Det är en
Maskin & Laser Teknik Aktiebolag,
erfarenhet som många har gjort.
Norrlandsgjuteriet Aktiebolag, SibelHur är intresset från branco Nordic AB, Storebrogjuteriet AB,
schen?
Valmet Aktiebolag, Volvo Lastvagnar
– Jättestort. Men de tycker nog
Aktiebolag och Österby Gjuteri AB.
att det låter lite för bra för att vara
sant. Man skulle kunna säga att
de är positivt skeptiska.
Thomas Drakenfors
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JURISTEN SVARAR

Okänt avdrag för
FoU-kostnader

SA M M A N FAT T N IN G
Kan även ett litet företag göra avdrag för
lite mer avancerad produktutveckling,
forskning och utveckling? Frågan är med
”ja” med tillägget: ”men var beredd på
att motivera det”. Det skriver Lennart
Larsson, advokat och partner på advokatfirman Wåhlins, som även är partner
inom juridisk rådgivning till FKG.

Många företag missar att göra avdrag för
forskning och utveckling, konstaterar jurist
Lennart Larsson. Men det är inte för sent…
FOTO: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK

2 0 1 4 I N F Ö R DE S en möjlighet för arbetsgivare att göra avdrag mot arbetsgivaravgifterna för lön till personer som arbetar med
forskning och utveckling. Många små och medelstora tillverkande företag verkar ha missat reglerna, eftersom avdraget allmänt kallas ”forskningsavdrag” och kopplingen till just utveckling inte är klar. Det är inte för sent att börja göra
avdrag nu och det är även möjligt att gå tillbaka i
tiden och begära avdrag för tidigare år. Reglerna
gör det möjligt att göra avdrag mot arbetsgivaravgifterna med 10 procent av lönen för personer som arbetar med forskning och utveckling.
Detta betyder till exempel att en lön på 50 000 kr
i månaden ger lägre arbetsgivaravgifter med
5 000 kr – varje månad. Det totala avdraget är för
en koncern begränsat till 230 000 kr per månad.
D E N UT V E C K L I N G som omfattas av reglerna ska avse
systematiskt och kvalificerat arbete med kom-

mersiellt syfte att använda resultatet av forskning
för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan
existerande sådana. Reglerna ställer relativt höga
krav och kopplingen till forskning begränsar eller
gör det rent av omöjligt för många företag att få
avdrag. Detta gäller trots att man bedriver mycket kvalificerad utveckling. Skatteverkets tolkning
av reglerna är dessutom i de flesta fall restriktiv.
Det finns trots detta stor anledning att undersöka möjligheten till avdrag och även om man
är tveksam, begära avdrag. För att slippa risk för
skattetillägg är det lämpligt att man då skriver till
Skatteverket och lämnar en tydlig beskrivning av
avdraget och argument för varför avdraget gjorts.
A R BE T E T SKA FÖ R D E N A N STÄ LLD E omfatta minst 75
procent av arbetstiden under månaden och ska
motsvara minst 15 timmars faktisk arbetstid. Om
detta krav uppfylls, så medges avdrag för hela

L ENN A R T
L A R S S ON
Advokat och partner
på Wåhlins.

beloppet, även om en del av arbetstiden använts
till andra arbetsuppgifter.
Kravet på kommersiellt syfte är normalt inte ett
problem för ett företag. Verksamheten har ju i sig
till syfte att gå med vinst. Eftersom det är syftet,
det vill säga avsikten som är avgörande, så omfattas även arbete med utveckling som i efterhand
visar sig inte gå med vinst och även projekt som
av olika skäl inte lyckats, slutförts eller lagts ned.
Arbetet ska som nämnts vara systematiskt.
Detta betyder bland annat att arbetet ska vara
strukturerat och följa en bestämd plan. Att arbetet
ska vara kvalificerat betyder att endast arbete som
verkligen avser utvecklingen ger rätt till avdrag.
Anställda som sysslar med till exempel administration eller supporttjänster, omfattas inte.
Arbetet ska avse utveckling av nya produkter,
tjänster eller produktionsprocesser men även
väsentlig förbättring av sådana som redan finns
ger rätt till avdrag. Normal löpande utveckling
och förbättring av produkter som utförs genom
att dessa förfinas, anpassas eller justeras, omfattas alltså inte.
Med väsentlig förbättring menas bland annat
att utformningen, användningen eller kvaliteten
förbättras.
DE T I MÅNGA FAL L mest otydliga kravet är kopplingen mellan forskning och utveckling. Avsikten
med forskning är att ta fram ny kunskap. Utvecklingsarbetet ska alltså utgå från forskningsresultat och detta ska vara en avgörande förutsättning
för utvecklingen. Som lagtexten är utformad är
det inte något krav att det ska vara egen forskning, utan även forskning bedriven av någon
annan kan användas.
Enligt Skatteverket anses arbete som till
exempel kvalificerade produktutvecklare utför
vara exempel på arbeten som i regel omfattas av
termerna forskning och utveckling. Skatteverkets
bedömningar rörande vad som utgör kvalificerade produktutvecklare är dock inte entydiga.
För att sammanfatta finns det ett rejält ekonomiskt incitament att begära avdrag för många
företag, även om man är osäker över om man
omfattas av reglerna. Rätt hanterat så är det värsta som kan hända ett avslag. 

NordiQ Group i Slovakien
NordiQ Group, med verksamhet i Habo
och Motala, öppnade 2 september
2019 en ny fabrik i Vráble i södra Slovakien. Uppstarten är en del
i NordiQ’s strategi att bli en
ännu mer komplett leverantör
av plåtkomponenter till europeisk fordonsindustri. Bolaget
i Slovakien kommer att erbjuda ett brett
spektrum av produkter baserade på
NordiQ’s kunnande inom laserskärning,
kantpressning och svetsning. 
14
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”VÅR PASSION ÄR
ATT OPTIMERA HJÄRTAT
I MASKINEN. LAGRET.”
PER WILHELMSSON, HEAD OF SALES,
INDUSTRIAL SALES SWEDEN
& NORWAY SKF.
Ett av 1200 utställande företag
på Elmia Subcontractor.

Den senaste tekniken, smarta lösningar och
framtidens material. Skandinaviens största
industrievent samlar tillverkningsindustrins
skarpaste expertis och skapar en unik arena
för utveckling och lönsamma affärer.

VÄLKOMMEN TILL FYRA DAGARS
UNIK BUSINESS!

ELMIA, JÖNKÖPING | 12–15 NOVEMBER 2019

Smått, gott och sånt
som hamnat på sidan
om huvudlederna.

NOTER AT

KALENDERN

SIFFRAN

16 –17 o k t o b e r 2 019

63

FOTO: JEANETTE LARSSON

SLD, Stora Leverantörsdagen 2019:
Navigate the Future
Lindholmen, Göteborg.
Arr: FKG

16 o k t o b e r 2 019

FFI:s årskonferens
– Fordonsindustrin i förändring.
Lindholmen, Göteborg.
Arr: Vinnova

10 n o v e mb e r 2 019

Go Global Kina.
Delegationsresa till Kina.
Arr: FKG, Business Region Göteborg,
Vinnova, Business Sweden

12 –15 n o v e mb e r 2 019

Elmia Subcontractor.
Norra Europas ledande underleverantörsmässa, Jönköping.

19 – 2 3 n o v e mb e r 2 019

Mässa: Solutrans 2019
Möjlighet att delta i samlingsmonter för
svenska företag och organisationer inom
transportsektorn på Solutrans – en av
världens största mässor för väg- och urbana
transportlösningar.
Arr: FKG, Business Sweden samt Sveriges ambassad i Frankrike. Plats: Lyon,
Frankrike.

12 j a n u a r i 2 02 0

Go Global USA.
Inspirationsresa till San Francisco.
Arr: FKG

16 –18 j uni 2 02 0

Global Automotive
Components and
Suppliers Expo 2020,
Messe Stuttgart, Germany

8 –12 s e p t e mb e r 2 02 0

Automechanika.
The World's Leading Trade Fair for the Automotive Industry, Frankfurt/Main, Germany.

6 – 8 o k t o b e r 2 02 0

International Suppliers Fair,
Wolfsburg, Germany
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… procent av dagens pappor – i runda
slängar sex av tio – säger sig kunna
snabbstarta ett bilbatteri med hjälp av
startkablar. En kraftig minskning mot
generationen innan, där nästan nio av
tio (86 procent) svarade ja på samma
fråga. Det är amerikanska säkerhetsföretaget Alarm.com som undersökt hur
händig dagens pappageneration är jämfört med sina egna pappor.
Resultatet visar en stadigt nedåtgående trend för saker som att byta däck
längs vägen eller att återställa en jordfelsbrytare som löst ut. Dagens pappor
äger också betydligt färre verktyg – en
av tre äger inte en hammare – och anlitar i allt högre grad experter för att lösa
sina tekniska problem. 
Källa: www.alarm.com/blog/DIYDads

ARKIVFYND

När det lokala
slog det globala
Falsk blygsamhet låg inte för OK:s
reklammakare när den här dekalen
togs fram i slutet av 70-talet. En tid
då ett av tv:s populäraste underhållningsprogram var Nygammalt med
Bosse Larsson, och de anspråk
på vuxenlivet som antogs gälla
kunde sammanfattas i devisen
”villa-vovve-Volvo”. Dagens globala perspektiv på tillvaron skulle
ha tett sig som science fiction.
Här gäller ännu text på
svenska, tradition och blågula
värderingar i form av folkdans
och folkdräkt. Lägg därtill ett
handtextat budskap som underblåser den nationella självgodheten. En slags allmoge-advertising
som trivdes bäst i hambo-takt.
Anglosaxen dekal förresten? Nä,
klistermärke heter det ju.

"Automatiseringen har gjort
att antalet anställda i fabriken
kunnat minskas från 130
till dagens drygt 32."

texter av
tommy apelqvist

Journalisten Jens Littorin om SKF:s toppmoderna produktionsenhet i D-fabriken i
Gamlestaden i Göteborg, som han besökte
för DN:s räkning i våras.

FAMILJEBIL

Big in Iran
Nya Soren ELX lär du knappast se
i morgontrafiken på svenska vägar.
Bakom står den ena av Irans två stora
biltillverkare, Iran Khodro. Lanseras med
orden ”(with) respect to the customers’
taste to have a modern vehicle” och är
en ”favorite vehicle of families and the
young”. En hint om exportmarknaderna
kan utläsas av att produktbroschyren
finns på arabiska, ryska, franska och
spanska. 

Ingen plast – det är genuina plåtkarosser som
gäller på JOCAR i Sölvesborg. Företaget har fått
snurr på verksamheten och levererar till kunder
både i och utanför Norden. Ovan monterar Johan
Lundqvist, Simon, Martin och Jonas Olofsson en
kaross på ett chassi.
FOTO: JOCAR

Soren ELX är tänkt att bli en populär familjebil.
Men produktbroschyren skvallrar om att det
knappast är i Sverige vi kommer att få se bilen.

Blickar bakåt,
jobbar framåt
I karossfabriken är modellåret 1932

D

et var 2007 som plåtslagaren Jonas Olofsson sade
upp sig från karosstillverkningen vid Volvos prototypfabrik i Olofström för att helt satsa
på sin hobby: nytillverkade karossdelar till Fords ikoniska bilmodell från
1932.
I Hot Rod-kretsar – där kundbasen
finns – anses 32:an vara top-of-the line.
Kunskaperna från Volvo kom förstås
väl till pass vid starten.
– Sen hade jag lite flyt för just då kom
ett uppsving för Hot Rod-hobbyn. I dag
– 12 år senare – har vi byggt 200 karosser och ser ingen avmattning, tvärtom,
säger Jonas Olofsson.
Pressningen sköter Jobro i Jönköping, vars Quintuspress lämpar sig för
mindre serier.
– Sedan laserskär vi eller handklipper delarna hos oss. Det är också en hel
del handarbete med att vika och forma
flänsar och andra detaljer.

Mer exakt än original

I Fords modellprogram 1932 fanns
14 olika karosser att välja på, alla på
samma ram – till och med pickupen.
Fast för JOCAR är det enbart
roadstern och den täckta 5 W Coupén
som gäller. Desutom tillverkas chassi,
ram och en mängd smådelar.
Alla mått är tagna från ena halvan på
en originalbil, vilka spegelvänts för att
ge identiska sidor.

GILLAR 60-TALSMUSIK

J ONAS OLOF S S ON
Ålder: 56.
Familj: Fru, fyra barn, fyra barnbarn.
Kör: Dodge Grand Caravan, -08.
Läser: Mest motortidningar.
Lyssnar på: Mest radio. Gärna 50och 60-talsmusik.

– Exaktheten är
det enda som skiljer
våra delar från originalen.
I 30-talets Fordfabrik saknades
härdat stål i pressJonas Olofsson,
verktygen.
vd på JOCAR.
– Ju fler enheter
som tillverkades,
desto sämre blev passformen. Jag har
sett en gammal torpedvägg med 8 mm
höjdskillnad mellan vänster och höger
sida. Killarna i monteringen fick nog
slita med att kompensera för alla avvikelser, säger Jonas Olofsson.

Orderingången exploderade

I våras lanserade JOCAR en youtubekanal där de visar luftning av bromsar,
justering av styrsnäcka med mera. Tiden
för telefonfrågor minskade avsevärt.
Och när en kund från Kanada för
en tid sedan nyttjade svag kronkurs
och shoppade loss resulterade det i lovord på ett nischat nätforum…
– … strax efter bara exploderade det
och vällde in ordrar från en massa länder. Just nu har vi ett halvårs leveranstid på karosser, säger Jonas Olofson.
Ni lär behöva bygga ut?
– Stämmer, vi ska öka med 600 kvadratmeter. Det har gått bättre än jag
någonsin kunde tro. I synnerhet med
tanke på vår smala nisch – delar till en
bil med snart 90 år på nacken ...
Tommy Apelqvist
FORDONSKOMPONENTEN
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NÄTVERK

The World’s No. 1 Trade Fair
for Plastics and Rubber

EMC & Thermal Solutions

Radar module

LED lighting

TRISHIELD 2.0 FIP Gasket
COMPATHERM Pad

COMPATHERM Pad
COMPATHERM Filler

Powerinverters
COMPATHERM Pad

On-board charger

COMPASHIELD 2.0 Extruded Gasket
COMPASHIELD Molded Gasket
COMPATHERM Filler

ECU module

TRISHIELD 2.0 FIP Gasket
COMPATHERM Filler

Infotainment

TRISHIELD 2.0 FIP Gasket
COMPATHERM Filler

Battery cooling
COMPATHERM Pad

Camera

COMPATHERM Pad
TRISHIELD 2.0 FIP Gasket

OTA module
COMPASHIELD 2.0
Extruded Gasket

HELA NAMNET

Kompetensbrist
på agendan
BRYSSEL » I mitten av juni genom-

fördes den andra av sex workshops
kring fordonsindustrins transformering som EY och Fondazione Giacomo Brodolini arrangerar i Bryssel.
– Bland annat pratade vi om hur
man mer konkret ska lägga upp
strategin för att hantera kompetensväxlingen i branschen, säger FKG:s
Gabriella Virdarson som var där.

F
EMC Tech Center
EMC Production Center
EMC Production Partner

Contact
Jonas Carlsson
Global Business Manager - Automotive
jonas.carlsson@nolato.com
+46 708 129995

ordonsindustrin står redan med en fot
inne i en omfattande transformering,
saker och ting kommer att förändras
i grunden det närmaste decenniet.
Konsultbyrån EY och organisationen Fondazione Giacomo Brodolini (FBG) har därför fått
i uppdrag av EU-kommissionen att starta ett
projekt – Blueprint for Sectoral Cooperation on
skills – som fokuserar
på kompetens inom små
och medelstora företag i
automotivebranschen.
– Det handlar om att
identifiera utmaningar
och möjligheter och att
förbereda sig inför det
som kommer, säger GabGabriella Virdarson.
riella Virdarson.
FOTO: JEANETTE LARSSON
I fokus för projektet är

Projektets fullständiga
namn är ”Blueprint
for Sectoral Cooperation on Skills: Towards
a common vision on
addressing SMEs skills
needs in the automotive sector: strengthening the development
of upskilling and reskilling strategies”.

bland annat den kompetensomställning
och industriella transformering det innebär med en snabbt
framskridande digitalisering och en teknik för
förbränningsmotorer som tappar mark till nya
drivlinor.
– En av slutsatserna är att automotiveindustrin har brist på anställda med STEM-kompetens (Science, Technology, Engineering and
Mathematics).
En annan viktig fråga som var upp till diskussion var hela branschens status. Tanken att
alla ska ha en egen bil, som etablerades under
efterkrigstidens industriboom, håller på att
glida ur fokus för nutidsmänniskan som istället
tänker mer i banor kring mobilitet.

Landsbygden i fokus

Även frågeställningar som rör stad kontra
landsbygd var högt upp på agendan i samtalen – en vinkel som är särskilt angelägen för ett
glesbebott land som Sverige. Många av FKG:s
medlemsföretag är etablerade utanför storstadsregionerna.
– Vi måste arbeta för att göra landsbygden
mer attraktiv. Annars blir det svårt för företag
i mindre städer att behålla sin kompetens, det
var en av de saker jag själv lyfte fram under
senaste mötet, säger Gabriella Virdarson.
Ska ni vara med på ytterligare sammankomster?
– Projektledarna var nöjda med den input de
fick och vi har erbjudit oss att medverka på fler
workshops.
Vad ska du ta upp då?
– I så fall blir det fortsatta diskussioner på
samma teman. Jag tar jag gärna emot förslag
om det är något våra medlemmar vill lyfta fram.
Thomas drakenfors

I n sp i r e rad av
m o d e r j o r d

Idag

formges

flygplan,

s a t e l l i t e r,

drönare och fascinerande lättviktsbilar
på ett resurseffektivt sätt, snabbare än
någonsin, med inspiration av naturen.
På
för

K

2 019

kommer

produktionssätt

lättviktskomponenter

trendande

teman

stå

på

och
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agendan.

3200 internationella utställare visar
upp

den

framstegen

senaste
från

forskningen

den

och

internationella

plast- och gummiindustrin. Välkommen!
www.k-online.com/ticketing

Tysk-Svenska Handelskammaren
Valhallavägen 185 – Box 27104 – 102 52 Stockholm
Tel. + 46 (8)665 18 20
messe@handelskammer.se

www.handelskammer.se

SISTA ORDET

En frihet som vi inte
får ta för given

V

i är många som har barndomsminnen från den där första gången då
föräldrarna lät oss cykla in till stan
på egen hand. Att ”fylla moppe” är
för många en milstolpe i livet, liksom den första utlandsresan tillsammans med
kompisarna. Lusten att förflytta oss - att vara mobila – löper som en röd tråd genom våra liv. Kanske
är det just friheten att resa som är målet i sig.
ÅT TA AV T I O personresor sker med bil i dagens Sverige. Mönstren är liknande internationellt. Bilens
flexibilitet är svårslagen. Trenden är tydlig: bilarna
blir fler, mer miljöanpassade och tystare. Ökad
specialisering på arbetsmarknaden ger fler individuella resor, ökad produktivitet och ökat välstånd.
Och i takt med att välståndet växer väljer allt fler
att nyttja den frihet det innebär att äga en egen bil.
D E T PA RA DOX A L A Ä R att beslutsfattare och myndigheter inte verkar bejaka denna positiva utveckling, både staten och kommunerna gör tvärtom
sitt bästa för att försvåra människors möjlighet
att använda bilen. Ofta anförs miljön som orsak,
men sanningen är att utsläppen minskat radikalt
sedan 1990 trots en ökad mängd fordon. Samtidigt har säkerheten blivit bättre och dödligheten
i trafiken är på låga nivåer i jämförelse med tidigare decennier.

M Å N GA KA N SKE T R O R att dagens ifrågasättande av
bilen skulle vara något nytt. Så är det inte. Bilen
har alltid varit ifrågasatt på olika sätt. När ”automobiler” kom för över 150 år sedan ansågs det
utgöra ett hot mot människors hälsa att se landskapet passera förbi i höga hastigheter, och
omvänt kunde den snabba automobilen utgöra
ett hot mot omgivningen.

ANDERS
YD ST E D T
Ordförande, Kungliga
Automobilklubbens
(KAK) Expertråd.

KALLE
BÄC K
Konsult, KAK:s
Expertråd.

FORDONS
KOMPONENTEN

Fordonskomponenten ges ut av FKG, branschorganisationen för Skandinaviens
underleverantörer inom fordonsindustrin. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.
Utgivningsplan och annonspirslista, se www.fkg.se

FKG HUVUDKONTOR

GABRIELLA VIRDARSON

KURT MYHR

Lindholmspiren 3,
417 56 Göteborg.
Tel: 031-711 89 01.
Webbplats: www.fkg.se
E-post: info@fkg.se

Customer Relations Manager
Tel: 031-711 89 01
Mobil: 0730-59 43 58
E-post:
gabriella.virdarson@fkg.se

Seniorrådgivare (FFI)
Tel: 0730-21 63 02
E-post:
kurt.myhr@fkg.se

FREDRIK SIDAHL

PETER BRYNTESSON

Vd, ansvarig utgivare
Tel: 031-711 89 01
Mobil: 0706-805 953
E-post:
fredrik.sidahl@fkg.se

Senior advisor
& project leader
Tel: 0709-66 67 08
E-post:
peter.bryntesson@fkg.se

Seniorrådgivare (FFI)
Tel: 0705-83 43 33
E-post:
leif.ohlsson@fkg.se
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LEIF OHLSSON

V I SST FI N N S D E T legitima skäl att bekämpa de störningar som bilismen ger upphov till, som miljö
och säkerhet. Vi som ser bilen som något viktigt
bör vara lyhörda för all kritik som kan göra bilen
bättre och bilismen till ett bättre trafiksystem.
Men det är inte samma sak som att bilen som
sådan ska bekämpas.
BI LE N S M E ST H Ö GL JUD DA motståndare är medvetna
om att bilens störningar är på väg att försvinna.
Snarare är det kontrollen över människors frihet
att resa de vill begränsa, en frihet som vi inte får ta
för given. Makten över det egna resandet ska ligga
nära människan inte i stora system som planeras centralt. Marcel Proust sammanfattade detta
redan 1907: ”Men värdefullast av allt hos denne
resande som vi fått tillbaka genom automobilen är den underbara frihet, som tillät honom att
börja sin färd när han behagade och stanna var
han hade lust.” Den lusten ska hållas vid liv. 
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”Vår digitaliseringsresa,
Tonsjö 4.0, började 2017
och vi har gjort om allt
från grunden.”

Okunskap om el
42 procent av amerikanerna tror att
en elbil måste drivas av bensin för att
fungera. Och 67 procent av amerikanerna respektive 68 procent av européerna är osäkra på om en elbil har
samma kapacitet att dra en släpvagn
som en bensindriven bil. Det visar en
undersökning som analysföretaget PSB
har genomfört på uppdrag av Ford.
3 000 personer i USA, Europa och Kina
deltog i undersökningen. 

Nästan 80 procent av amerikanerna tror
inte att elbilar fungerar i höga och låga
temperaturer.

Clas Tengström, vd på
Bror Tonsjö som tillsammans med HAVD
Group och TechRoi är
nominerade till Stora
Leverantörspriset.

FOTO: JONAS JACOBSSON

EN DEL AV FRAMTIDENS
FORDONSINDUSTRI
www.nitator.se

ÄR ER UTLEVERANS
SÄKERSTÄLLD?
Kom igång snabbt i vår molntjänst.
Säkerhetsställ din utgående avisering och
godsmärkning för fordonsindustrin med
hjälp av PipeChains applikation för
mobila enheter.
www.pipechain.com
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