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De viktigaste källorna 

• En VINNOVA-studie där FKG angav ämnesområden 

 

• Studieresa i april 2013 med IMIT, Produktions-
akademien och Teknikföretagen som arrangörer 

 

• RWTH, Tekniska Universitetet i Aachen 

 

• German Academic Society for Production Engineereing, 
WGP, motsvarighet till svenska Produktionsakademien 

 

• Personliga kontakter   



 

Snackisen just nu: 

 

Projektet ”Industrie 4.0” 
Den fjärde industriella revolutionen 

 

 

Med hjäp av Internet utvecklas produktionen till ett 

självspelande piano 
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Projektet ”Industrie 4.0” 
 

 • Projektet är stort: 

– Statliga forskningsanslag upp till 200 mio € 

– Tidshorisonten är 2025 – 2030 

– Uppdelat i 8 delprojekt, inte bara teknik 

 

• Projektets syfte är att uppnå en långt gående sammankoppling av 
hela produktionskedjan med hjälp av Internet. Variantfloran 
”exploderar.” Produkter och tillhörande tjänster bildar 
”hybridprodukter.” Kunder och leverantörer integreras i nya typer av 
Internet-tillämpningar 

 

• Min tolkning: Industrie 4.0 skapar ordning och reda och enhetlighet i 
framtidens Internetanvändning inom företagssfären. 

 

• Bästa hemsidan: www.plattform-i40.de  
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Från ”molnet” ner på jorden 
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Miljö, råvarubrist och energiknapphet 

• Miljömålen styrs av lagar och förordningar men 

också av värderingar i samhället 

 

• Miljö förändras från kostnad till konkurrensfördel 

 

• Exemplet VW i Chemnitz: Risk för råvarubrist 

och energiknapphet påverkar inriktningen av det 

ständiga förbättringsarbetet och investeringarna   



Produktionens nollvision 

  Nollfelsmålet får sällskap av 

många ny nollor: 

• Noll avfall 

• Noll skrot och rester 

• Noll energi  

• Noll processtillsatser (oljor, m.m.) 



Innovationernas guldålder? 

Drivkrafter (eller är det tvång?): Miljön, 

råvarubrist, energiknapphet, högre 

krav, ändrade värderingar och 

globaliseringen 

 

Ett exempel: Additive Manufacturing 



Additive Manufacturing: Turbinhjul 

framställt med Selective Laser 

Melting 
Källa: Fraunhofer Generativ News 1.13  



Tyska ålderspyramiden står 

på huvudet 

Vad göra? 



Arbetsplatser där man också kan 

åldras 

• Exempel: BMW i Dingolfing 

• Orsak: Demografisk utveckling i företaget 

• Mål: Kunna arbeta på linan många år utan 

belastningsskador 

• Det är inte en ”monteringslina för 55+” 

• Många små åtgärder ger bättre ergonomi 

• Resultat:  20% effektivare än tidigare lina  



 

Lean i tysk verkstadsindustri 
 

• Toyota-huset finns i många varianter 

• Många Lean-kurser och seminarier 

• Förmågan att engagera medarbetarna varierar, 

kanske införa Mental Production, idrottens 

mentala träning?  

• I högre grad hållit sig kvar vid Ursprungs-

Lean = eliminera allt onödigt 

• Lean för produktutveckling och produktion  



Kan vi lära oss något? 

Detta är tyskarna bra på: 

• Arbeta systematiskt med långa tidsperspektiv 

• Flexibilitet utåt baserat på stabila interna processer 

------------------------------------------------------------------------------- 

Tre rekommendationer: 

• Se över skyddet mot dataintrång/produktkapning 

• Kolla svensk utveckling inom området ”Industrie 4.0” 

• Haka på den kommande svenska ”lärlingsutbildningen” 



Några WEB-adresser 

• Studien Produktion och logistik i Tyskland 

– www.vdi-nachrichten.com/GLP-Studie  

• Industrie 4.0 

– www.plattform-i40.de  

• ”3-D-skrivare” eller Additive Manufacturing 

– www.generativ.fraunhofer.de 

• Produktionsteknikkonferensen i Aachen, 
maj 2014, tema är Industrie 4.0  

– www.awk-aachen.de    
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Att göra affärer i Tyskland 

• Sverigebilden 
– Den mest positiva Sverigebilden i världen, (Astrid Lindgren, 

Mankell / Wallander, Silvia, Viktoria, IKEA men Vattenfall och 
Sverigedemokraterna)  

– De flesta tyskar har inte besökt Sverige  

– Hög teknisk nivå 

– Höga skatter och dyrt att leva. Det tror man fortfarande 

– Vi anses vara hederliga 

 

• Skapa förtroende 
– Gärna detaljerade avtal 

– Regelbundna kontakter även om du inte har affärer just nu 

– Vara väl påläst. Även veta något om vad som händer i Tyskland, 
t.ex. valet och vilka som bildar regering 



Att göra affärer i Tyskland, 
fortsättning 

• Språket 
– Engelska? 

– Felfritt informationsmaterial på tyska, OBS att språket 
utvecklas   

– Tala tyska, man accepterar fel! 

– Inte prata jobb under lunchen och på kvällstid 

 

• Mässorna 
– Leta upp ”rätt” mässa 

– Utmärkt sätt att följa teknikutvecklingen 



 

 

 

 

Tack för intresset! 

 

 

 
ulf.svensen@telia.com 


