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Stuttgart

DIGITALISERINGEN
UR ETT KVINNLIGT
PERSPEKTIV FÖLJ MED
TILL TYSKLAND
FKGs nätverk Kvinnan i Leverantörsindustrin bjuder in till
Digitaliseringsresa till Tyskland.

Information
NÄR? Tysklandsresa den 11–13 september
2018. Kursdagar den 4 och 27 september
2018.

Anmäl dig
på
fkg.se

VAR? Stuttgart-området i Tyskland. Kurserna hålls på
Swerea i Mölndal.
VILKA? FKGs medlemsföretag. FKG har i nuläget 350
medlemsföretag varav 93 procent är SME-bolag. Den
främsta målgruppen inom dessa bolag är kvinnor i
ledande positioner.
Anmälan
Via mejl till info@fkg.se

Bakgrund till projektet
Digitalisering av fordonsindustrin och dess produktion är en av vår tids viktigaste
förändringar. Digitalisering är nu möjligt tack vare att data har blivit enklare och
billigare att hantera. Vi ser att många länder globalt sett satsar mycket resurser
på digitalisering. Det mest kända är Tysklands Industrie 4.0, därför väljer vi att
besöka just Tyskland.

Kostnad
Seminariet och programmet i Tyskland, inklusive boende,
finansieras av Tillväxtverket och Produktion2030. Deltagarna står endast för kostnaden för flygresan.

Syfte med projektet

Hotell Tyskland
FKG bokar hotell i Stuttgart.

Det övergripande syftet med projektet är att minska gapet mellan teori och praktik
kring digitalisering. Vi vet att digitalisering är ganska okänt för många i industrin
och med detta projekt så vill vi se möjligheterna utifrån en annan vinkel.

Mål för projektet
Detta projekt har som mål att se på digitaliseringen ur ett kvinnligt perspektiv,
inom industrin både i Sverige och Tyskland. Vi har möjligheten via vårt kvinnliga
nätverk att testa idén på om det blir någon skillnad om kvinnor utvecklar
digitalisering än om män gör det. Vi vet att det blir skillnad när man utvecklar
produkter, men vi vet inte om vi kan få fram andra sätt att producera på genom
att använda kvinnliga ingenjörer. Vi tror också att detta projekt kommer att bidra
till att vi ökar intresset kring digitalisering i industrin och att vi kan använda
resultatet i kommande projekt och framför allt inom industrin.

Kurs

Flyg Tyskland
Alla deltagare betalar själva sina resor till och från
Tyskland. Förslag på resa med SAS: Göteborg–Stuttgart
11/9 kl. 07.30 (framme 12.10) och hem igen 13/9 kl. 18.40
(framme 21.40).
Dagsprogram Tyskland
Vi har tillsammans med Tysk-svenska Handelskammaren
tagit fram ett intressant och fullspäckat program.
Se bifogad pdf.

Förutom resan innehåller även projektet ett förberedande seminarie den
4 september samt en avslutande kursdag efter resan, den 27 september.

Info om förberedande
seminarie och kursdag på
nästa sida!
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Kursinnehåll
4 SEPTEMBER Inledande kursdag, kl. 10.00–16.00
på Swerea IVF i Mölndal
10.00–10.30

Intro: presentation, kursens upplägg och
kopplingen till Tysklandsresan

10.30–11.15

Megatrender inom fordonsindustrin och
introduktion till innovationssystemet

Digitalisering kan rätt nyttjad ge både stora besparingar och
nya intäktsmöjligheter. Vi visar hur.

11.15–11.45

Gruppövning ev lägga till företagens
nuläge, status

11.45–12.45

Lunch

Vad innebär digitaliseringen inom fordonsindustrin idag och hur kan du som
leverantör tänka och agera för att inte bara följa strömmen? Stora möjligheter
finns men även utmaningar, inte minst säkerhetsmässiga, denna kurs inspirerar
dig till att agera smart och i tid.

12.45–12.55

Digitalisering i Sverige och i fordonsindustrin. Introduktion av Elisabeth
Sagström, Swerea IVF

12.55–13.40

Digitalisering i Sverige och i fordonsindustrin. Per-Johan Wahlborg, Swerea
IVF, Swerea IVF

13.40–14.10

Risker och säkerhet med uppkopplade
system. Hans Grönqvist, Swerea IVF

14.10–14.30

Fika 15 minuter

14.30–15.30

Gruppdiskussion kring frågor, uppgifter
inför Tysklandsresan + redovisning
– blandade grupper

15.30–16.00

Praktikaliteter inför Tysklandsresan

Kursen riktar sig till er kvinnliga ledare som leder företagens teknikutvecklingsprocess. Den baseras på aktuella forskningsresultat och visar på det stöd som
innovationssystemet kan erbjuda.
Kursen hålls under två dagar i samband med nätverkets resa till Tyskland. Kursen
innehåller en introduktion till området och fordonsindustrins megatrender samt
ett svenskt perspektiv på Industri 4.0. Vi kommer också att belysa möjligheterna
att dra nytta av testbäddar och demonstrationsmiljöer i Sverige och att delta i
forskningsprojekt kopplade till digitalisering i producerande företag.
Vid träffarna förs gruppdiskussioner utifrån företagens egna verksamheter och
insikter och frågeställningar från Tysklandsresan och det svenska perspektivet på
Industri 4.0. Arbetet med att identifiera nästkommande steg i utvecklingen hos
era företag kommer också att tas upp.
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TVÅ KURSDAGAR se4 potechm2b7er
I ANSLUTNING
TILL TYSKLANDSRESAN
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27 SEPTEMBER Avslutande kursdag, kl. 10.00–16.00
på Swerea IVF i Mölndal
10.00–10.15

Intro av dagen, kort reflektion

10.15–11.00

Gruppdiskussion: Reflektioner från resan

11.00–11.30

Nationella testbäddar, Smart Produktion
Sima Valizadeh, Teknikföretagen

11.30–12.30

Lunch

12.30–14.00

SwereaIVFs Testbäddar. Boel Wadman,
Cecilia Groth och Elisabeth Sagström,
Swera IVF
		
– Intro om Swerea IVF:s testbäddar
		
– Visning av två exempel
		
– Hur, när och på vilket sätt kan
		
företagen medverka i testbäddar?
Per-Johan Wahlborg
Swerea IVF

Boel Wadman
Swerea IVF

Sima Valizadeh
Chef Testbädd Smart
Produktion, Produktion2030

Cecilia Groth
Swerea IVF

Hans Grönqvist
Swerea IVF

Elisabeth Sagström
Swerea IVF

14.00–14.15

Fika

14.15–14.30

Produktionskluster

14.30–15.30

Gruppdiskussioner – ”Nuläge/önskad
målbild” + redovisning: nästa steg + 		
eventuella hinder.

15.30–16.00

Fortsatta arbetet och utvärdering

16.00–

Avslut

Anmäl dig
på
fkg.se

