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”Under det 
gångna året har vi 
automationsvänner 
noterat ett växande 

intresse för 
branschen.”

Skapa support i världsklass 
med Remote Guidance

www.xmreality.com

Karolina Winbo 
& Mikael Klintberg
Processledare, Automation Region

Automation är en förutsättning för att svenska företag ska 
fortsätta utvecklas och stärka sina positioner på den globala 
marknaden. Automation Region arbetar för en hållbar och 
långsiktig automation, där människans kompetens och 

förmåga tas tillvara för att säkerställa att våra naturtillgångar och sam-
hällets resurser används på bästa sätt. Det är en balansgång som kräver 
långtgående samverkan.

Under det gångna året har vi automationsvänner noterat ett växande 
intresse för branschen och för de frågor som vi arbetar med. Automa-
tion och digitalisering är på allas läppar och fl era myndigheter och 
organisationer ägnar också allt större uppmärksamhet åt klivet in i 
den digitala framtiden. Betänkanden och rapporter har kommit från 
bland andra regeringens Digitaliseringskommission (Digitaliseringens 
transformerande kraft ), VINNOVA (Future Smart Industry), Teknik-
företagen (Digitaliseringens betydelse för industrins betydelse) och 
Swerea (Framtidens Industri).

Den snabba digitaliseringen suddar ut gränsen mellan automation 
och IT och ställer helt nya krav på företagens organisation, arbetssätt 
och aff ärsmodeller. Industrin står inför en stor utmaning att integrera 
traditionell automation med den digitala utvecklingen, där internet 
kopplar samman människor, produkter, processer och tjänster. Det 

som blir avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft  är hur or-
ganisationer och människor kan ta till sig ny teknik genom utbildning, 
forskning och innovation. 

Den ideella föreningen Automation Region grundades år 2007 och ut-
gör i dag ett starkt nätverk av SME, stora bolag, akademi och off entlig 
sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samar-
betspartner. De mindre företagen är viktiga leverantörer av kunskap 
och lösningar till de stora bolagen, som till exempel ABB, Bombardier, 
ICA, Scania och Siemens. Automation Region tillhandahåller en platt-
form för samverkan mellan dessa aktörer och verkar samtidigt för att 
marknadsföra regionens automationskompetens, stimulera innovatio-
ner och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning. 

Samhällsutmaningar som globalisering, demografi ska förändringar 
och klimathot innebär att det är viktigare än någonsin att överbrygga 
barriärer mellan akademi, samhälle och näringsliv. Vi ser ett ökande 
behov av branschöverskridande samarbete, där alla kompetenser tas 
tillvara och där våra förmågor utmanas och vässas för att möta fram-
tiden. På vägen framåt vill Automation Region fortsätta skapa värde 
och nytta för våra medlemmar, våra samarbetspartner och för Sveriges 
konkurrenskraft .

LEDARE – VARNYAINDUSTRI.SE
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FÖR OSS ÄR 
BULLER MER 
ÄN BARA 
HÖRSELKÅPOR

BULLRIGT. HALKIGT. DAMMIGT.

Vi på TOOLS vill att du ska må bra på din 
arbetsplats. Oavsett ditt behov har vi lösningen. 
Att undvika tunga lyft på jobbet eller utforma 
en ergonomisk arbetsplats. Vi har tagit ett 
helhetsgrepp- för din hälsa, miljö och säkerhet.

Högljudda verktyg, dånande fordon och tungt 
arbetande maskiner. Inom tillverknings- och 
byggindustrin utsätts människor dagligen 
för höga ljudnivåer. Många fokuserar enbart 
på hörselskydd som lösningen på en bullrig 
arbetsplats. Vi tittar i första hand på orsaken 
bakom problemen – de höga ljuden. 

Sämre hörsel och sus i öronen påverkar  
individens hälsa negativt med trötthet och 
tapp i prestationsförmåga som följd. Med  
eliminerande och förebyggande åtgärder 
kan vi tillsammans hitta lösningar så att du 
är skyddad på jobbet. Visar det sig att det 
faktiskt bara är nya hörselskydd du behöver så 
har vi det bredaste sortimentet på marknaden.
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TEKNIKEN SOM KOMMER ATT RE  VOLUTIONERA FABRIKEN
Industri 4.0 är inte ett i raden av 
buzzwords. De ingående delarna 
kommer att ändra vårt synsätt på 
både organisation och hur man 
arbetar i en fabrik.

Världen har sett tre stora industri-
ella revolutioner: ångmaskinen, 
elektriciteten och elektroniken. 
Det talas mycket om att nästa 
stora revolution kommer att vara 
den smarta fabriken. 

Ett konkret steg i den riktning-
en är Industri 4.0. Det är namnet 
på en strategi som initierats av 
den tyska regeringen. Det vill 
säga i ett av de länder i världen 
som har högst produktivitet i sin 
industri.

– Det kan beskrivas som 
ett nytänkande inom tillverk-
ningsindustrin, säger Åsa Fasth 
Berglund. Hon är forskningsle-
dare för nio personer som forskar 
om automationsstrategier, 
digitalisering och Industri 4.0 på 
Chalmers.

En del av ursprungsvisionen av 
Industri 4.0 är en smart fabrik 
där alla produktionsenheter ska 
vara uppkopplade. Fabriken ska 
vara självorganiserade och pro-
dukterna ska genom hela fabri-
ken bära med sig information om 
hur och vart de ska. Kärnan och 
grundmålet är snabbare omställ-
ningstider, möjlighet till kortare 
serier, kortare ledtider, färre fel 
och större fl exibilitet.

– Tyskarna har ett stort fokus 
på elektronikutvecklingen och 
gränssnitt gällande kommuni-
kation mellan människa och 
maskin. Generellt sett är tyskarna 
väldigt duktiga på tillverknings-

delarna. Just här på Chalmers har 
vi mycket fokus på produktions-
system och produktionssystems-
utveckling. 

   
Hon förklarar att mycket av den 
forskning man bedriver på Chal-
mers har bäring på slutmonte-
ring inom fordonsindustrin och 
hur man kan automatisera större 
delar av detta. 

Men potentialen är mycket 
stor och många andra branscher 
har liknande utmaningar. Hon 
nämner att man bland annat har 
samarbeten med SAAB Aeronau-
tics och CEJN. Det senare är ett 
svenskt bolag som gör snabb-
kopplingar för tryckluft .

– Vi har gjort mätningar på 
över 2 000 typer av monte-
ringsuppgift er i över tjugo olika 
industricase och 95 procent av 
dessa är klassade som manuella, 
förklarar hon. 

Stora delar av tillverkningen i 
exempelvis bilfabriker karaktä-
riseras av hög automatisering. 
Denna industri har över hela 
världen varit pionjärer inom 

användning av industrirobotar 
och är det fortfarande. Lackering, 
tillverkning och sammanfogning 
av bottenplatta och karroser är 
några exempel på tillämpningar 
på detta tema.  

– Men precis som i så många 
andra grenar av det vi kallar 
tillverkningsindustrin är det i 
slutmonteringen som utmaning-
en ligger när det kommer till 
ökad automation. En drivkraft  
bakom detta är det stora inslaget 
av kundanpassning. Sedan länge 
kan du till exempel som kund 
konfi gurera inte bara bilar utan 
även andra produkter på nätet. 

Denna ”masskundanpassning”, 
som står i kontrast till det klassis-
ka löpande bandet, skapar alltså 
utmaningar när man ytterligare 
vill öka produktiviteten.

– Man brukar tala om lågvo-
lymprodukter och högvolympro-
dukter inom tillverkningsindu-
strin. I det senare fallet har man 
oft a sedan länge redan automa-
tiserat.  

När det kommer till lågvolympro-
dukter som mycket exklusiva 
produkter som till exempel lyxar-
tiklar i form av dyra armbandsur 
kommer automation aldrig vara 
det viktigaste. 

– Det är för ”mellanvolymen” 
som de nya lösningarna behö-
ver födas. Här fi nns den största 
potentialen, förklarar hon.   

Det som gör forskning inom detta 
område så spännande är att det 
alltså har direkta tillämpningar i 
så många branscher.

– Manuella inslag i slutmonte-

“Det vi kommer 
att se mer 
framöver är 
robotar som 
arbetar sida 
vid sida med 
människor.”

AKTUELLT – VARNYAINDUSTRI.SE

Företagsbostäder med huvud-
kontor i Göteborg är ledande 
inom tillfälliga bostadslösning-
ar för företag som måste finnas 
på plats.

 – Vi hjälper större, globala 
företag men även mindre, lo-
kala som kanske har verksam-
het på flera orter. Gemensamt 
är att de ofta är teknikintensi-
va och har personal, egen el-
ler inhyrda konsulter, tillfälligt 
på plats under kortare eller 
längre tid och vill därför erbju-
da ett bra boende. Vi arbetar 
ofta direkt med och avlastar 
företagens HR-avdelningar, 

foretagsbostader.se

Att hitta passande lägenhet för medarbetare på tillfälliga uppdrag kan vara 
svårt och tar både tid och energi. Företagsbostäder tar hand om allt och får 
dina gäster att känna sig som hemma.

Få mer tid över till annat.

foretagsbostader.se

Att hitta passande lägenhet för medarbetare på tillfälliga uppdrag kan vara 
svårt och tar både tid och energi. Företagsbostäder tar hand om allt och får 
dina gäster att känna sig som hemma.

Få mer tid över till annat.

foretagsbostader.se

Att hitta passande lägenhet för medarbetare på tillfälliga uppdrag kan vara 
svårt och tar både tid och energi. Företagsbostäder tar hand om allt och får 
dina gäster att känna sig som hemma.

Få mer tid över till annat.

Lägenhet i stället för hotell
säger Charlotte Dellblad VD. 

Fördelen är att man får ett mer 
trivsamt boende där man rår 
sig själv på ett helt annat sätt 
än om man bor på hotell. Det 
finns allt från studios till större 
lägenheter inredda enligt eget 
koncept, med hög standard 
och utrustning som internet 
och TV. Dessutom finns service 
som bäddning och städning att 
tillgå.
 – För företaget blir det dess-
utom mer kostnadseffektivt, 
upp till 50 procent om man bor 
över en månad. Man kan hyra 
lägenheterna per natt, vecka el-

ler månadsvis. Vi har drygt 1100 
lägenheter och finns i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Lin-
köping, Helsingborg och Lund. 
Flertalet ligger centralt men vi 
har även lägenheter i företag-
stäta områden med närhet till 
bra kommunikationer. 

 – Just nu är vi särskilt glada 
över att ha fått förtroendet att 
bistå Saab i Linköping med bo-
ende för de brasilianska familjer 
som kommer att arbeta med 
JAS Gripen projektet, avslutar 
Charlotte Dellblad.

Charlotte Dellblad VD

ANNONS
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TEKNIKEN SOM KOMMER ATT RE  VOLUTIONERA FABRIKEN
ring har alltid funnits och har sina 
motsvarigheter i snart sagt alla 
delar av tillverkningsindustrin. 
Det fi nns även en ökande generell 
trend av korta, snabba serier och 
hantering av anpassningar.

Svaret är inte fl er robotar som 
stjäl människors arbetsuppgift er. 
Däremot är automatisering helt 
nödvändigt för att säkerställa att 
dagens industrijobb och tillverk-
ning blir kvar i landet och kanske 
till och med kan öka. 

Men framtidens verkstäder och 
fabriker kommer defi nitivt inte 
att se ut som de gör i dag, tror 
Åsa Fasth Berglund.

– Nej, det tankefel som jag tror 
många gör är att man tror att 
arbetsmoment antingen ska ske 
helt manuellt eller helt automati-
serat av robotar eller andra ma-
skiner. Det vi kommer att se mer 
framöver är robotar som arbetar 
sida vid sida med människor. 

Detta går allmänt under benäm-
ningen kollaborativa celler. Där 
robotar som klarar vikter upp 
till fem till tio kilogram och 
människor sömlöst kan utbyta 
objekt. Ett annat sätt att beskriva 
detta skeende är att gränserna 
mellan människors och robotars 
arbetsuppgift er kommer att bli 
allt mer fl ytande.

Det är utvecklingen av ro-
botar – och mer människolika 
robotar – som snabbt kan känna 
av kollisioner med exempelvis 
människor som möjliggjort 
denna utveckling. Ett annat sätt 
att beskriva det är att robotarna 
har släppts ut ur sina burar. Med 
andra ord kommer fl er moment 

i en fabrik att kunna automati-
seras. 

– Människan är den mest 
fl exibla och kreativa resursen i en 
fabrik. Om man exempelvis kan 
förenkla omprogrammeringen av 
robotar kan man korta ställti-
derna samtidigt som man kan 
automatisera mer.

Det traditionella klassiska verk-
stads- och fabriksarbetet arbetet 
med monotona arbetsuppgift er 
kommer att försvinna. Många av 
morgondagens verkstadsarbetare 
kommer att vara operatörer som 
arbetar i en automatiserad miljö 
och även har ansvar för enklare 
programmering av robotar. Hon 
nämner även begreppet digital 
twin, en digital modell av en 
fabrik i vilken man planerar och 
simulerar produktion. Här kan 
även programmering av robotar 
ske.

– Det är viktigt att vi fångar 
de unga. De behöver förstå att 
morgondagens verkstadsarbete 
är långt ifrån ett fysiskt smutsigt 
jobb, att inslaget av IT är stort 
och att man inte behöver bli spel-
utvecklare för att få jobba med 
virtuella miljöer, dessa kompe-
tenser behövs även i industrin. 

Text: Anders Edström Frejman

Regeringen vill ändra årsredovis-
ningslagen (1995:1554) så att ett 
stort antal företag måste upprätta 
en hållbarhetsredovisning med 
icke-finansiella upplysningar. Lag-
förslagen föreslås träda i kraft den 
1 juli 2016 och tillämpas första 
gången för räkenskapsåret 2017.

Enligt förslaget ska företagen 
varje år hållbarhetsredovisa och 
berätta hur de arbetar med frågor 
som till exempel mänskliga rättig-
heter, miljöpåverkan, korruption 
och socialt ansvar. 

I dag är det cirka 300 företag i 
Sverige som hållbarhetsredovisar. 
Lagförslaget berör företag som 
uppfyller mer än ett av följande 
villkor:

• en nettoomsättning på mer än 
350 miljoner kronor

• en balansomslutning på mer 
än 175 miljoner kronor

• mer än 250 anställda.

Genomförs förslaget omfattas 
cirka 2000 företag.

Företaget SP Certifiering re-
kommenderar företag att använda 
standarden ISO 26000 – Socialt 
ansvarstagande – som man menar 
är ett bra verktyg för att fånga 
upp viktiga hållbarhetsfrågor och 
att genomföra en gap-analys* 
gentemot sitt egna företag. Det 
finns ett webbaserat system som 
kan hjälpa företagen i denna 
process. Verktyget är gratis att 
använda. 
(Mer info på sp.se, sök certifiering)

REGERINGS-
FÖRSLAG: 
FLER FÖRETAG 
MÅSTE REDOVISA 
HÅLLBARHET

Begreppet Industri 4.0 började 
användas första gången vid den 
stora industrimässan i Hannover år 
2011. Det är en strategi som har stark 
förankring i den tyska regeringen. Ett av 
huvudsyftena är att uppnå den smarta 
fabriken där fl exibilitet, produktivitet och 
minimering av fel kan sägas vara några 
av ledorden.
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Företagsbostäder med huvud-
kontor i Göteborg är ledande 
inom tillfälliga bostadslösning-
ar för företag som måste finnas 
på plats.

 – Vi hjälper större, globala 
företag men även mindre, lo-
kala som kanske har verksam-
het på flera orter. Gemensamt 
är att de ofta är teknikintensi-
va och har personal, egen el-
ler inhyrda konsulter, tillfälligt 
på plats under kortare eller 
längre tid och vill därför erbju-
da ett bra boende. Vi arbetar 
ofta direkt med och avlastar 
företagens HR-avdelningar, 
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Fördelen är att man får ett mer 
trivsamt boende där man rår 
sig själv på ett helt annat sätt 
än om man bor på hotell. Det 
finns allt från studios till större 
lägenheter inredda enligt eget 
koncept, med hög standard 
och utrustning som internet 
och TV. Dessutom finns service 
som bäddning och städning att 
tillgå.
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utom mer kostnadseffektivt, 
upp till 50 procent om man bor 
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lägenheter och finns i Stock-
holm, Göteborg, Malmö, Lin-
köping, Helsingborg och Lund. 
Flertalet ligger centralt men vi 
har även lägenheter i företag-
stäta områden med närhet till 
bra kommunikationer. 

 – Just nu är vi särskilt glada 
över att ha fått förtroendet att 
bistå Saab i Linköping med bo-
ende för de brasilianska familjer 
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Stefan Rinaldo och Fredrik Betts
Alimak Hek

Niklas Rengfors
Sälj- och marknadschef, XMReality 

Kent Karlsson
Systemdesigner, Else AB

VIKTEN AV STÄNDIGA 
FÖRBÄTTRINGAR HAR PREDIKATS I 
DECENNIER, MEN VAR HITTAR MAN 
DESSA?
 – Jag träffar kontinuerligt chefer som jobbar med 

produktion och logistik. Alla är mycket måna om att 
fånga upp och jobba med förbättringsförslag. De 
bästa förslagen kommer ofta från dem som är närmast 
slutprodukten: operatörerna, säger Kent Karlsson, 
systemdesigner på Else AB. Ett företag specialiserat på 
IT-lösningar för automation, produktion och logistik.

HUR KAN DETTA SKE?
 – Ett flexibelt IT-system som skapar underlag och 

förutsättningar att samla in spårbarhetsdata, statistik 
samt kvalitetsinformation kan vara ett första steg. IT-
systemen skall ge stöd till processerna. Man får inte 
gå i fällan att ändra processerna efter IT-systemen. 
Streckkoder eller RFID kan minska tiden för inmatning 
till befintliga system. Detta fungerar även för små företag 
som kanske inte inledningsvis kan satsa på mekaniserad 
automation.

GE EXEMPEL PÅ 
EFFEKTIVISERINGAR?
 – När det kommer till industrin handlar det ofta om 

automationsprojekt som generellt sett utmynnar i 
produktivitetsökning, bättre arbetsmiljö samt jämnare och 
högre kvalitet. Automationslösningen ska vara flexibel, 
kunna ställas om och användas till många produkter.

PÅ VILKET SÄTT HAR KRAVEN ÖKAT 
INOM BYGGLOGISTIK?
 – Värdet av hög produktivitet ökar och kunder vill 

använda produkter i olika tillämpningar och för olika 
projekt, säger Stefan Rinaldo, CFO på Alimak Hek.

PÅ VILKET SÄTT VAR DET EN 
UTMANING FÖR ER?
 – Vi såg ett uppenbart behov av att effektivisera och 

renodla IT-stödet för säljare och partners. Dels för 
att kunna offerera kunder korrekta lösningar snabbt 
och dels för att kunna fortsätta växa globalt, säger 
affärsområdeschefen Fredrik Betts. 

HUR LÖSTE NI DETTA?
 – Vi lät företaget byBrick utveckla ett offertverktyg för 

hela säljorganisationen. Det är en enorm skillnad när alla 
utgår från samma strukturerade arbetssätt. Säljarna kan 
färdigställa genomarbetade och strukturerade offerter 
direkt ute hos kund vilket leder till mindre administration 
och mer tid ute på fältet. Kunden kan få snabbare offerter 
som är rätt från början, säger Fredrik Betts.

VAD ÄR REMOTE GUIDANCE?
 – En lösning som effektiviserar företags support och 

service. Det närmaste teleportering du kan komma. 
Mjukvaran baserad på augmented reality möjliggör för en 
supportperson att peka/visa verktyg i en annan persons 
synfält var denne än befinner sig i världen, säger Niklas 
Rengfors, sälj- och marknadschef på XMReality.

HUR FUNGERAR DET?
 – En tekniker i behov av support kan via en surfplattas 

kamera, alternativt via smarta glasögon, dela sin bild 
till en guide. Guiden ser, kan tala och förstå problemet 
som uppstått. Genom att kunna peka och visa saker i 
teknikerns synfält blir supporten lika effektiv som om 
guiden var ute i fält.

VILKA SLAGS KUNDER ANVÄNDER 
DETTA IDAG?
 – Till exempel Wärtsilä, Bombardier, Tetra Pak och 

Bosch Rexroth. De levererar stora komplexa maskiner. 
Kunderna behöver ha en hög upp-tid på sina maskiner. 
Snabb support är viktig.

GE EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR 
DÄR DET KAN TILLFÖR MERVÄRDE 
FÖR KUNDER?
 – Effektivisera sin service-support-organisation för 

att minimera resor. Supporta fler kunder och personal, 
men med samma mängd resurser. Andra vill öka sin 
eftermarknadsförsäljning, genom att inkludera tjänsten i 
ett serviceavtal.

Beckhoff Automation AB | Stenåldergatan 2A 
| 213 76 Malmö | www.beckhoff.se

Industri 4.0 är ett 
begrepp med rötter i 
den tyska regeringen. 
I grunden handlar det 
om att återindustrialisera 
industrin. Att jobba 
smartare och att integrera 
automation med IT. 
Industri 4.0 handlar om 
att lyfta saker från golvet 
till molnet, att kunna styra 
saker i sin helhet och att 
inte jobba med äldre, 

Industri 4.0 handlar om att skapa nya integrationer och 
lösningar inom olika branscher.
  – Teknologierna och metoderna finns redan. Vi har 
verktyg och erfarenheter av framgångsrika projekt 
inom detta, säger Håkan Brandt, vd på Beckhoff 
Automation i Sverige.

Produkterna och lösningarna 
finns redan för Industri 4.0

manuella metoder.
  – Det finns redan 
konkreta bevis på att detta 
ger utomordentligt goda 
resultat. Tyskland har 
återindustrialiserat hela sin 
nation genom att årligen 
satsa pengar i sådana 
projekt säger Håkan 
Brandt, vd på Beckhoff 
Automation i Sverige.

Genom rötter just i 

Tyskland besitter Beckhoff 
redan kompetensen 
och den expertis som 
behövs för att integrera 
IT-system med industriella 
branscher. Teknologierna 
och metoderna finns alltså 
redan, själva problemet 
ligger i att medvetenheten 
inte finns där. 
 – Beckhoffs ”New 
Automation Technology” 
är ett exempel just på 
integration mellan IT 
och Industri. Systemet 
används redan idag 
världen över.
 
Här finns bland annat 

produkterna ”TwinCat 
Analytics” för analys 
av process- och 
produktionsdata samt 
beprövade ”TwinCAT IoT” 
för integration mot molnet.
 – Ska Sverige kunna 
bibehålla en global 
konkurrenskraft så är 
Industri 4.0 ett steg i 
rätt riktning. De goda 
nyheterna är att Svensk 
industri inte behöver vänta 
på implementering av 
Industri 4.0 eller annat 
som innebär en mer 
effektiv och automatiserad 
industri. Produkterna och 
lösningarna finns redan här.

ANNONS



Produkter, system och kunskaper som 
håller dina mätinstrument kalibrerade och 

hjälper dig få full kontroll på processen.

www.jmex.se

JMEX AB. BOX 2093. 650 02 KARLSTAD. TEL: 054-56 10 10. INFO@JMEX.SE

Vi kanske blir slagna på  
pris – men knappast på  
kvalitet och totalkostnad!
Vi är en av norra Europas ledande tillverknings- och  

logistikpartner för produktion av elektronikbaserade 

produkter. Läs mer och kontakta oss på 

www.note.eu, info@note.eu, 08-568 990 00.
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- För effektiva flöden! 

Nya sättet att förbättra produktiviteten! 

www.yourflow.se 

YourFlow ger dig: 
− Bättre produktionslösningar! 
− Större besparingar!  
− Snabbare kartläggning! 
− Resultat i förbättringsarbetet! 
− Trygghet för rätt beslut! 
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Använd verktyget YourFlow vid ständiga förbättringar.  
YourFlow passar lika bra vid förändringar i befintlig produktion eller för 
”green-field”, nu kan du själv analysera artikel- och produktflöden 
såväl som arbetssätt. 
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Automatiserad projektrapportering
Skräddarsydda statusrapporter – direkt till din inkorg
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”BRA LEGOTILLVERKARE 
KRÅNGLAR INTE TILL DET”

”ELEKTRONIK BEHÅLLER JOBBEN I SVERIGE”

Det går att vara framgångsrik som legotill-
verkare. De många företagen i Gnosjöregi-
onen kan ses som ett bevis på detta. 

 
Legotillverkning, att man tillverkar produk-
ter på uppdrag av ett annat företag, är en 
viktig del av den svenska arbetsmarkna-
den. Denna kontraktstillverkning återfi nns 
inom läkemedelsindustrin, inom kemi och 
elektronik. 

Det många kanske främst tänker på är 
underleverantörer i form av små och 
medelstora verkstadsföretag. I Sverige har 
Gnosjöregionen med tusentals aktiva före-
tag och en total omsättning på 60 miljar-
der blivit lite av symbolen för detta.

– Vårt framgångsrecept är att inte krång-
la till det, att tänka och samarbeta i grupp 
för att landa större aff ärer. Jag nämner 
oft a den konstruktiva avundsjuka som 
fi nns här i regionen. Om någon annan kan 
lyckas så kan jag det med, säger Göran 
Göhlin som är ordförande i Gnosjöandans 
Näringsliv.

Uppfi nningsrikedom, hög arbetsmoral, små-
skalighet, företagsamhet och klurighet är 
andra ord som används för att beskriva 
regionen som består av kommunerna Vär-

namo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö
– En framgångsrik underleverantör har 

stora öron för kundens behov och är själv-
klart duktig på det man gör, säger Göran 
Göhlin.

Han ser med tillförsikt på den utveckling 
som sker bland företagen i regionen. En 
plats där man inte bara kan bo billigt utan 
även jobba med den senaste tekniken.

– Vi har sett många lyckade generations-
växlingar under åren och den nya genera-
tionen tänker stort. Inte bara Sverige, utan 
även Europa och världen. Man bygger ut 
och rustar sig med nya maskiner.

Han menar att företagen har en tydlig vilja 
att utvecklas och att kombinera decennier 
av erfarenhet med nya tankar. Han tar sitt 
eget företag som exempel när det kommer 
till logistik.  

– Vi tog kontakt med Linköpings 
universitet och sex ungdomar fi ck inom 
ramen för sitt avslutande logistikprojekt 
göra om vårt företag som de ville. Det blev 
en total rockad. Vi gjorde i princip helt och 
hållet som de föreslog och det blev kanon. 
Även vi gamla stötar gillade det och i dag 
fungerar det mycket smidigare. 

Text: Anders Edström Frejman

Elektronik används inom allt fl er 
områden, för att förbättra såväl 
produkter som produktion. Det fi nns i 
allt från kaffeautomater till styrsystem 
för tillverkning av pappersmassa och 
övervakning av hjärtoperationer.

Sverige är ett teknik- och elektronikland 
i världsklass. Här fi nns många fram-
gångsrika företag inom till exempel fl yg, 
fordon, telekom, kraft försörjning och 
medicinteknik. Vi har ett mycket stort 
kunnande inom elektronik och elek-
troniktillverkning. Och i tillverkande 
industri med ökande krav på automation 
är man beroende av smartare elektronik. 
Men elektronik är oft a inbyggd.

– Det är nog lite av en doldis. I Sverige 
är det känt för lastbilar och mobilsystem, 
men få vet att vi är duktiga på den smar-
ta inbyggda elektroniken, säger Lena 
Norder, VD för branschorganisationen 
Svensk Elektronik. 

Det är viktigt för övrig svensk industri 
att vi har en framgångsrik elektronikin-
dustri som möjliggör ständigt smartare 
lösningar. 

– Det är så vi kan behålla jobben i 
Sverige

En kärna i detta är nämligen att många 
företag som tillverkar produkter inne-
hållande elektronik också vill ha sina 
underleverantörer på nära håll. Det 
mervärde som elektroniken tillför blir 
allt mer viktigt för att ha konkurrens-
kraft iga produkter och produktion. Det 
är därför som det är så viktigt att denna 
kompetens fi nns i Sverige och att vi har 
framgångsrika företag inom detta breda 
område som vi kallar elektronik. 

Sverige har ett mycket stort kunnande 
inom elektronik och elektroniktillverk-

ning.  Och det här är en bransch som har 
vuxit och varit framgångsrik. I rapporten 
”Smartare Elektroniksystem för Sveri-
ge” talas det om tre grupper av företag. 
Grupp ett som framställer elektroniksys-
tem, grupp två som använder elektronik-
system i sina produkter, vilket är cirka 7 
700 företag och den tredje gruppen om 
nästan 15 000 företag som är beroende 
av elektroniksystem i sin tillverkning och 
verksamhet.

– På tio år har antalet företag i den 
första gruppen ökat från 2 400 till 3 600, 
totala antalet anställda från 44 500 till 48 
000, omsättningen från 92 till 159 mil-
jarder och förädlingsvärdet har nästan 
fördubblats, från 19 miljarder till nära 37 
miljarder. 

Allt detta tyder på en hög och ökande 
produktivitet, vilket är helt avgörande för 
dessa företags långsiktiga överlevnad i 
Sverige. Elektronik är framtiden ur fl era 
perspektiv och Sverige kan även exporte-
ra kunnande om elektronik.

– Elektronik behövs för att fi nna 
lösningar till många globala utmaningar. 
Till exempel energibesparing, långsiktigt 
hållbar miljö och vård och omsorg om en 
växande och åldrande befolkning.

Lena Norder har stora förväntningar på 
det strategiska innovationsprogrammet 
”Smartare Elektroniksystem” som bran-
schen och VINNOVA står bakom. Det 
syft ar till ökad internationell konkur-
renskraft  och tillväxt genom att bland 
annat vidareutveckla spetskompetens.

– Här kan företag med idéer om nya 
tekniker och produkter som skulle kunna 
vara på marknaden inom tre till tio år 
söka pengar för sina innovationsprojekt. 
Just nu är en utlysning öppen fram till 3 
mars.  

Text: Anders Edström Frejman 

ÖVERBLICK – VARNYAINDUSTRI.SE
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Göran Göhlin med Prins Daniel.

Lena Norder.
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FÖR ALLA MILJÖER

BEVI AB, 384 30 Blomstermåla, Tel. 0499-271 00, info@bevi.se, www.bevi.se
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Med ursprung i svensk industritradition

Passion för precision som drivkraft
1993 fanns vår tillverkning i ett privat garage. Idag 
finns våra maskinkunder i mer än 40 länder eftersom 
fördelarna vi erbjuder kan mätas i tid, pengar, 
produktivitet och hållbarhet, och vår hemstad 
Ronneby i södra Sverige har blivit ett världsbekant 
FoU-centrum för vattenskärning.

Läs mer på waterjetsweden.com eller kontakta 
Peter och Christian på 0457-455 440.

Water Jet Sweden AB • Teknikvägen 4, 371 38 Ronneby
Tel. 0457-455 440 • waterjetsweden.com

Du vill ha mindre komplexitet.
Du vill ha kostnadsoptimerade elektriska lösningar.
Vi har en installationsklar lösning till dig.

Optimised Motion Series: Kostnadsoptimerade elektriska rörelser
Konceptet gör positioneringen enklare än någonsin tidigare och är väsentligt  billigare än traditionella elektriska positioneringssystem: 
 Elektrisk cylinder EPCO och motorstyrning CMMO-ST. Beställ via ett art.nr, packa upp och du är igång. www.festo.se/oms
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Vad är det viktigaste du jobbar 
med nu?

– Det är främst två områden. 
Det ena är att analysera och för-
stå den globala omvandlingens 
effekter och hur vi kan ta vara 
på möjligheterna. Det andra är 
att analysera hur vi kan utveckla 
Sverige till ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer. Vi har 
ju fått beslut på klimatmötet i 
Paris och nu gäller det genom-
förandet.

Kristina Persson har utsett 
tre analysgrupper för att möta 
framtidens utmaningar inom 
områdena: Grön omställning, 
Arbete i framtiden samt Global 
styrning och demokrati.

Vilken är Sveriges största 
utmaning?

– Att ligga långt framme. Vi 
har bra förutsättningar i teknik, 
kompetens, och konkurrenskraft 
– en stark position som vi måste 
försvara.

Globaliseringen har slagit ut 
många svenska jobb, hur ska vi 
möta det?

– Den har också skapat många 
nya jobb och ökat vår utrikes-
handel. Även om en del jobb har 
försvunnit är globaliseringen 

totalt sett positiv för oss.
Hon säger att teknisk ut-

veckling och robotisering på 
sikt kommer att ersätta kanske 
hälften av alla jobb. Men det 
betyder inte alla dessa försvinner. 
Samtidigt skapas det nya och 
robotisering kan höja kvaliteten 
i jobben. 

– En sjuksköterska kan slippa 
tunga lyft med hjälp av en robot 
och i stället ägna mer tid åt 
patienterna som därmed får en 
bättre vård.

Vad krävs för en ökad produktivi-
tet och starkare konkurrenskraft 
för svensk industri?

– Att vi satsar hårt på kompe-
tens och innovationer. Vi måste 
också ha en samverkan mellan 
stat/kommuner, universiteten 
och näringslivet för att stimulera 
forskning, utveckling och föränd-
ringsförmåga.

Hur ser du på att den offentliga 
sektorn tar en viss risk och satsar 
på innovationsupphandlingar?

– Det är en stor utmaning 
att driva innovationsfrågorna. 
Innovationsupphandling och 
upphandling generellt är jättevik-
tigt och nu har vi genom den nya 

Upphandlingsmyndigheten fått 
ett starkare stöd för den offent-
liga upphandlingen och bättre 
möjligheter att styra statens och 
kommunernas inköp mot håll-
barhet och ekologi. (Nationella 
upphandlingsstödet lyftes ut ur 
Konkurrensverket och blev en 
egen myndighet den 1 september 
2015.)

– Vi kanske också ska ha 
ett nordiskt samarbete kring 
upphandling eftersom varje 
enskilt nordiskt land utgör en 
relativt liten marknad. Tillsam-
mans kan vi bli starkare även 
om jag är medveten om att det 
finns svårigheter kring detta. Ett 
intressant område för ett nordiskt 
upphandlingssamarbete är också 
om vi gemensamt kan utveckla 
teknik för att med skogsresurser 
ersätta oljebaserade produkter. 
Allt man kan göra av olja går att 
göra av skog.  

Hur ser du på industrins kom-
petensbehov och hur ska vi 
locka ungdomar att söka sig till 
industrijobb?

– Det är helt grundläggande 
för vår industri. Jobben där mås-
te vara attraktiva för ungdomar-
na. Vi måste också få fler flickor 

att bli mer teknikintresserade och 
välja teknikyrken. Det här ska vi 
stimulera redan i förskolan och 
i skolorna genom tekniklek och 
teknikundervisning, kanske mer 
metallslöjd och liknande särskilt 
för flickorna.

Många säger att jobben kommer 
hos de små företagen, ibland får 
socialdemokratin kritik för att 
ni är mer intresserade av stora 
företags villkor?

– Det där stämmer inte i dag. 
Vi värnar om de mindre och 
medelstora företagen. Det är där 
jobbtillväxten finns. De flesta 
företagare jag talat med är nöjda 
med de allmänna villkoren. 
Deras bekymmer är kompetens-
frågorna och att matcha personer 
och jobb. Särskilt besvärligt är 
det för de utan gymnasiekom-
petens. Vi har lagt ett förslag om 
livslångt lärande och kompe-
tensförsörjning. Vi vill att staten 
och arbetsmarknadens parter 
tillsammans hjälper personer att 
hitta jobb. Men det här måste 
utredas ordenligt när det gäller 
detaljer och finansiering.

Vad kan staten göra för att främja 
näringslivets utveckling?

– Vår roll är att skapa bra 
villkor för industrin, stimu-
lera kompetensutveckling 
och främja samarbete mellan 
näringslivet, akademin och det 
offentliga. Givetvis spelar skat-
ter och infrastruktur en viktig 
roll, men också de allmänna 
livsvillkoren för människor. 
Utan bra sådana kommer 
företag inte att etablera sig i 
vårt land. För skatterna krävs 
överenskommelser över block-
gränsen och vi behöver göra en 
ordentlig översyn av dessa med 
en ny bred överenskommelse 
där vi tar fram ett skattesystem 
som gynnar jobb och grön 
omställning.

Tror du vi får se produktion 
flytta tillbaka till Europa?

– Det är nog en naturlig 
utveckling i och med att flera 
lågkostnadsländer börjar bygga 
ut välfärdssystem och att deras 
lönenivåer stiger. Jag tror också 
att transporterna kommer att 
beskattas högre av miljöskäl 
och därmed bli dyrare sam-
tidigt som detta stimulerar 
teknisk utveckling mot mer 
miljövänlig transportteknik. 

Text: Fredrik Dhejne

PROFIL – VARNYAINDUSTRI.SE

GLOBALISERINGEN ÄR  
I GRUNDEN POSITIV

Globaliseringen är i grunden bra för Sverige. Däremot kräver den anpassning, 
bättre utbildning och en bred skatteöverenskommelse som gynnar arbete och grön 

omställning. Det säger regeringens framtidsminister Kristina Persson.

Orbit One är en av Skandinaviens största  
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad  
elektronik och elektromekanik.  
Vi är internationellt verksamma  
med fyra tillverkningsenheter  
i Sverige, Ryssland och  
Polen. I Sverige finns  
enheterna i Ronneby  
och Stockholm. 

Din produkt förtjänar enbart  
det bästa. Vi ger den det.
Orbit One är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare 
av elektronik och elektromekanik. Vi vet hur man maximerar en 
produkts livscykel oavsett om det gäller kretskortstillverkning, box 
build eller kompletta lösningar med avancerad systemintegration.  
Vi analyserar komponenter, konstruktion och tillverkningssätt.  
Vi skräddarsyr kostnadseffektiva tjänster för NPI, tillverkning och 
logistiktjänster. Och du får tillgång till hela vår bredd och kompe-
tens inom elektroniktillverkning. Vårt mål är att du ska se oss som 
en förlängning av din egen organisation.

Stockholm

Elektronvägen 4

SE-141 49 Huddinge

Tel +46-8-587 511 00

Ronneby

Angelskogsvägen 2

SE-372 21 Ronneby

Tel +46 457-742 00
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Bristen på kvinnor i börsbo-
lagsstyrelser lyfts ofta fram som 
bevis på ojämlikheten på arbets-
marknaden. Röster om lagstiftad 
40/60-kvotering av norsk modell 
kommer ofta på tal.

– Vi svenskar är faktiskt klart 
bättre än norrmännen att naturligt 
få in kvinnor i ledningsgrupper på 
olika nivåer. Det vill säga de som 
i kraft av sin erfarenhet kommer 
att bli framtidens styrelseleda-
möter. De personer rekryterings-
bolagen redan i dag jagar på 
uppdrag av valberedningarna, 
säger Carina Lindfelt, avdelnings-
chef arbetsmarknad på Svenskt 
Näringsliv.

Andelen kvinnor som arbetar 
inom privat sektor är 39 procent, 
men andelen kvinnor i chefsroller 
ökar stadigt.

– Att få in fler tjejer handlar 
om betydligt mer än ”bara” jäm-
ställdhet. Det är ett ytterst viktigt 
konkurrensmedel för företag att 
hitta alla talanger och visa att 
man är en attraktiv arbetsgivare. 
Men det stannar inte där; nästa 
utmaning blir att behålla dem. 

ALLT FLER 
KVINNOR 
PÅ LEDANDE 
POSITIONER

Kristina Persson
Ansvarsområden: Strategi 
och framtidsfrågor. Nordiskt 
samarbete.
Född: 1945 
Bor: I Stockholm och Jämtland. 
Särbo/sambo.
Utbildning: Civilekonom 
1964-1968, Aspirantutbildning 
Utrikesdepartementet 1970-
1971. 
Befattningar och uppdrag: 
2007-2014 Grundare och 
arbetande ordförande av 
tankesmedjan Global Utmaning 
2001-2007 Vice Riksbankschef
1995-2001 Landshövding
1995  EU-parlamentariker
1992-1994  Riksdagsledamot
Språkkunskaper: Engelska, 
franska, tyska och spanska.

FAKTA

Fo
to:

 Kr
ist

ian
 Po

hl/
Re

ge
rin

gs
ka

ns
lie

t

Carina Lindfelt, avdelningschef 
arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Orbit One är en av Skandinaviens största  
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad  
elektronik och elektromekanik.  
Vi är internationellt verksamma  
med fyra tillverkningsenheter  
i Sverige, Ryssland och  
Polen. I Sverige finns  
enheterna i Ronneby  
och Stockholm. 

Din produkt förtjänar enbart  
det bästa. Vi ger den det.
Orbit One är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare 
av elektronik och elektromekanik. Vi vet hur man maximerar en 
produkts livscykel oavsett om det gäller kretskortstillverkning, box 
build eller kompletta lösningar med avancerad systemintegration.  
Vi analyserar komponenter, konstruktion och tillverkningssätt.  
Vi skräddarsyr kostnadseffektiva tjänster för NPI, tillverkning och 
logistiktjänster. Och du får tillgång till hela vår bredd och kompe-
tens inom elektroniktillverkning. Vårt mål är att du ska se oss som 
en förlängning av din egen organisation.

Stockholm

Elektronvägen 4

SE-141 49 Huddinge

Tel +46-8-587 511 00

Ronneby

Angelskogsvägen 2

SE-372 21 Ronneby

Tel +46 457-742 00

151230_OrbitOne_annons_500x120_VårNyaIndustri.indd   1 2016-01-05   11:53:25



Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner 

12

STORA MÖJLIGHETER FÖR 
SVENSKA UNDERLEVERANTÖRER

– Morgondagens industri fokuserar 
på marknad och teknik och kraven 
på att allting ska gå mycket fortare 
ökar hela tiden, säger Mattias 
Lindhe, Chief operating offi  cer vid 
Orbit One.

Han säger att industriföretagen 
därför behöver partners som kan 
fokusera på fl er faktorer än enbart 
tillverkning.  

– Vi talar i dag om total Cost of 
Ownership, TCO, som hänför sig 
till den totala kostnaden från en 
idé till en färdig produkt på mark-
naden. Att optimera denna, minska 
riskerna och få en bättre känsla för 
produkten.

Mattias Lindhe framhåller att 
många företag behöver support 
att gå från fokus på enbart tillverk-
ningskostnader till en bredare syn 
med hänsyn till exempel utveck-
ling, materialval, produktionsfl ö-
den, logistik med mera.  Förutom 
hjälp att defi niera så behöver de 
också komprimera värdekedjan så 
mycket som möjligt. 

– De behöver då partners som 
kommer in tidigt i processen från 
idé till produkt. Detta kräver i sin 
tur större och mer kompetenta 
leverantörer, det vill säga supply-
partners, och det är den rollen Or-
bit One och andra liknande företag 
tar sig an. Vi kommer i allt större 
grad erbjuda kompletta lösningar, 
delta i utveckling, tillverkning och 
även eftermarknad, säger Mattias 
Lindhe avslutningsvis. 

KVALIFICERADE 
PARTNERS 
ALLT VIKTIGARE 
FÖR INDUSTRIN

Mattias Lindhe, Orbit One.

Svenska företag är framgångsri-
ka underleverantörer till for-
donsindustrin. Men för att vara 
framgångsrika på lång sikt krävs 
investeringar i automation.

De svenska underleverantörerna till 
fordonsindustrin är ett väl funge-
rande maskineri med tyngdpunkt 
i Mälardalen runt Södertälje, 
Småland och i Västra Götaland. 
De består av ett tusental företag 
där lejonparten har fl er än fem 
anställda. 

– De är sedan lång tid trimma-
de av sina kunder som är Volvo 
personvagnar, Volvo lastvagnar, 
Scania och tidigare även Saab 
Automobile, säger Fredrik Sidahl, 
VD för FKG, branschorganisatio-
nen för Skandinaviens leverantö-
rer till fordonsindustrin.

Företagen karaktäriseras av att de 
är pålitliga, levererar med hög 
kvalitet och med hög leve-
ransprecision. 

– De svenska underleve-
rantörernas kanske största 
konkurrensfördelar är en platt 
pragmatisk organisation, att man 
levererar önskad kvalitet och 
gärna lite bättre. Ett annat sätt att 
säga det är att våra medlemsföre-
tag har lite av det Svenska och lite 
av Tyska.

Svensk fordonsindustri i stort 
– tillverkare och dess underle-
verantörer – har mycket goda 
chanser att även fortsättningsvis 
vara framgångsrika, tror Fredrik 
Sidahl. Både fordonsindustrin 

själva och staten satsar stora 
medel i fordonsstrategisk forsk-
ning. 

– Samtidigt förutsätter detta 
en utveckling i produktivitet 
bland underleverantörer. Min 
oro består inte i att vi halkar eft er 
på forskningsfronten utan att 
underleverantörerna inte kan fi -
nansiera nödvändiga investering-
ar i automation. Kapitalbristen är 
besvärande.

 

En annan farhåga som fi nns inför 
framtiden är demografi n. 

– 90 procent av företagen har 
upp till 250 anställda. Det har 
passat Volvo och Scania väl, 
eft ersom de i internationellt 
perspektiv har små volymer och 
underleverantörerna är snabb-
fotade. 

Svenska Halldex och Autoliv har 
visat att det är möjligt att växa 

och leverera till stora utländ-
ska fordonstillverkare. Men de 
tyska motsvarigheterna som till 
exempel Bosch och Continental 
är jättar i jämförelse med de allra 
fl esta svenska underleverantörer. 

– Problemet är att när en 
svensk biltillverkare köper av en 
svensk underleverantör så har 
denne oft ast ingen annan bilbyg-
gare som kund. 

Biltillverkaren kan då inte dra 
nytta av skalfördelar hos underle-
verantören och risken är att man 
vill backa hem produktionen 
under eget tak.

– Just nu går det bra för un-
derleverantörerna, men vi skulle 
behöva ytterligare en biltillverka-
re i Sverige.

Det som kan minska svenska 
underleverantörers sårbarhet är 
den parallella trenden med större 
andel närproducerat.

– Det fi nns uppenbara fördelar 
att befi nna sig fysiskt nära en 
kund utifrån miljöaspekter, 
transportkostnader, hur snabbt 
man kan ropa av en produkt och 
så vidare, avslutar Fredrik Sidahl.

Text: Anders Edström Frejman 

Fredrik Sidahl, VD FKG.

MÖJLIGHETER – VARNYAINDUSTRI.SE
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Svensk fordonsindustri genererar en 
halv miljon arbetstillfällen, drygt 136 
000 är direkt sysselsatta. 82 400 fi nns i 
leverantörsleden, nästan 30 procent av 
Sveriges verkstadsindustri. Källa: FKG

FAKTA

EN INDUSTRIELL STRATEGI- 
OCH AFFÄRSPARTNER

www.hanza.com



 
Vi skapar tid och rum 

 Edge Technology AB  
 Stockholm | Sala | Värnamo 
 0224-370 50 | www.edgetech.se | info@edgetech.se  

Tillgänglig och i säkert förvar! 
SupplyPoint lagerautomater - ett marknadens bredaste 
system för rationell och säker lagerhantering.  

Förvara till exempel skärverktyg, handverktyg, glasögon 
och skyddshandskar. Alltid tillgängligt samtidigt i säkert 
förvar. Mycket enkel och intuitiv hantering, inbyggd 
automatik för beställningar med mera. 

 

SupplyPoint Lagerautomater sparar pengar åt er! 
Köp-hyra-leasing - vi erbjuder fördelaktiga finansie-
ringsalternativ. 

 

VI UTVECKLAR OCH SKAPAR OPTIMALA 
LÖSNINGAR I VARJE ENSKILT FALL

ElBE  AUTOMATIC AB

ELBE Automatic är ett avancerat kunskapsfö-
retag inom elinstallation och industriell auto-
mation. Vi tillverkar elektriska styrsystem för 
styrning av både små och enkla maskiner, men 
också stora avancerade industriella processer. 

Här tillverkar vi system från grunden till färdig 
produkt med kundanpassade lösningar. Allt 
inom ramen för säkerhet, miljö, handhavande, 
normer och föreskrifter samt ekonomi. Allt detta 
gör vi i samarbete med våra kunder.

Kävlingevägen 41, Annelöv • Tel: 0418-45 15 60 • Fax: 0418-43 33 01 • info@elbeautomatic.se

 www.elbeautomatic.se
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INDUSTRIN KAN HALVERA SIN 
ENERGIANVÄNDNING TILL 2050
Sverige behöver långsiktiga 
spelregler för energiförsörjning-
en. Bortom 2040 är större delen 
av svensk kärnkraft avvecklad 
om inga nya aggregat byggs. 

Med mer oregelbunden elproduk-
tion från vind och sol måste vi 
ha tillgång till reglerkraft och 
anpassa elnäten. Det finns också 
en stor potential i att energi-
effektivisera inom näringsliv, 
fastigheter och hushåll, men en-
ergieffektivisering innebär också 
oftast en ökad elanvändning. 

– I dag har vi tillräckligt med 
el för all användning i Sverige. 
Vi har en stark balans och vi ex-
porterar omkring tio procent av 
vår elproduktion som uppgår till 
cirka 150 terawattimmar, säger 
Jan Nordling, projektledare för 
Ingenjörsvetenskapsakademins, 
IVA, projekt Vägval El, som 
jobbar med att ta fram underlag 
för Sveriges energipolitik. 

Ett problem är dock effekt. 
Med allt mer el från ojämnare 
energikällor, såsom vind och 
sol, riskerar vi effektbrist vid 
kall väderlek. I dag regleras 
krafttillgången främst genom 
att öka eller minska uttaget från 
vattenkraften. 

Inom de närmaste fem åren 
ökar problemen eftersom kärn-
kraftsägarna ska stänga ned fyra 
kärnkraftverk, två i Ringhals och 
två i Oskarshamn. Då försvinner 
2 800 megawatt av totalt 9000 
megawatt i kärnkraftverk. 

– Skälet till stängningarna är 
det låga elpriset och den höjda 
effektskatten. 

Kärnkraften svarar före avi-
serade stängningar för omkring 
40 procent av elproduktionen 
som utgörs av: 

• 62 terawattimmar kärnkraft 
• 64 terawattimmar vatten-

kraft 
• 25 terawattimmar övrigt, 

vind, sol, kraftvärmeverk. 
– Ska vi ersätta kärnkraften 

med vind måste vi bygga väldigt 
många aggregat och ju mer 
vind i systemet desto större blir 
bortfallet vid stiltje, menar Jan 
Nordling. 

Kärnkraftsaggregatens tekniska 
livslängd har förlängts till 60 år. 

– Det betyder att de yngsta 
aggregaten försvinner runt 2040. 
Det tar 15 år från beslut att bygga 
ett nytt kärnkraftsaggregat tills 
det kan tas i drift. Det kräver 
beslut under 2020-talet. 

Vår energianvändning i stort 
fördelar sig så här i dag: bygg-
nader 40 procent, industri 35 
procent, transporter 25 procent. 

Om det inte blir någon ny kärn-
kraft är alternativen: 

• biobränsledrivna kraftvär-
meverk 

• utbyggnad av vattenkraft

att energieffektivisera mer och den 
visar att industriföretagen kan öka 
energieffektiviteten med ytterliga-
re 50 procent fram till 2050. 

Det kräver dock att de verkli-
gen satsar på energieffektivise-
ring. De måste sätta av resurser 
till detta och skaffa mer kunskap. 
Företagsledningarna måste aktivt 
prioritera energieffektivisering. 

IVA:s studie ger några rekom-
mendationer: 

• Visa ledarskap, sätt mål och 
följ upp. 

• Kunniga och engagerade 
medarbetare behövs. 

• Skapa struktur och systema-
tisera. 

• Agera proaktivt och avsätt 
resurser. 

• Skapa hållbara framtidsvi-
sioner som inkluderar energian-
vändningen. 

– Vi måste ha el till industrins 
produktion och till konkurrens-
kraftiga priser. Om vi är överens 
om att utsläpp av koldioxid är 
viktiga att få ned är det konstigt 
att vi då ska lägga ned flera kärn-
kraftverk. Vi har i dag genom 
kärnkraften och vattenkraften en 
i stort sett fossilfri elproduktion, 
framhåller Jan Nordling. 

Text: Fredrik Dhejne

* Energieffektivisering av Sveriges 
industri Hinder och möjligheter att 
nå en halverad energianvändning till 
2050 Ett arbete inom IVAs projekt 
Ett energieffektivt samhälle.

• naturgas och biogas på mar-
ginalen

• väldigt mycket vind
• energieffektivisering 
• elimport.
– Det kommer att krävas en 

omfattande energieffektivisering 
och det är viktigt att lyfta fram 
detta. Industrin har blivit mycket 
bättre på energieffektivisering 
och har under perioden 1993 till 
2010 minskat sin energiinten-
sitet med 36 procent. Den lägre 
energianvändningen beror på allt 
bättre processer och en övergång 
från olja till el. 

IVA har låtit göra en genom-
gång* av industrins möjligheter 

Jan Nordling.  

MÖJLIGHETER – VARNYAINDUSTRI.SE
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Vi erbjuder kopplingar, bromsar och 
linjärstyrning från kvalitetsleverantörer 
som Matrix, Nexen, Twi� ex och 
Warner Electrics.

Sätter du driftsäkerheten i centrum?

RPS 
Linjärstryning

Rod Lock

Bohlins Maskiner | Djupdalsvägen 18, 192 51 Sollentuna | Tel 08-83 08 80
info@bohlins-maskiner.se | bohlins-maskiner.se

Palgo har under mer än 30 år levererat instrument och utrustning 
inom förbränningsteknik. Tyngdpunkten ligger på portabel/stationär 
rökgasanalys och flamvakter, men Palgo säljer även processgasin-
strument, omgivningsluftanalysatorer, tändare, eldningsautomatik 
och gaslarm.
Läs mer på www.palgo.se

Palgo AB | Hammarvägen 1, 232 37 Arlöv | 040-664 28 50



Inköpsportal för vakuum & pneumatik

Vikten av att hantera material 
på ett säkert och ergonomiskt 
sätt i produktionen bör inte un-
derskattas. Att lösa sina lyft och 
hanteringsmoment på ett bra och 
effektivt sätt ökar produktiviteten 

samtidigt som medarbetarna mår 
bättre. Farliga och monotona lyft 
bör genast tas bort eller effek-
tiviseras för att spara in på sjuk-
skrivningar och framförallt undvika 
arbetsplatsolyckor. 

Vi har lösningar för alla former 
av lyft och materialhanteringar.

0770 - 22 02 41  Autoluft.se
Inköpsportal för vakuum & pneumatik

Vi erbjuder vakuum 
och lyftteknik för:

•	 säckar och kartonger
•	 plåtar och skivor
•	 stång och rör
•	 trähantering
•	 livsmedel

Arho är specialister på att effekti-
visera industriella processer med 
hjälp av kundspecifika och inno-
vativa robotlösningar och speci-
almaskiner. Dessa optimeras och 
programmeras för att kunna fylla 
en nyckelfunktion och bidra till en 
ökad automationsgrad.

– Våra robotlösningar reducerar 
och eliminerar monotona moment i 
kundernas tillverkningsprocess och 
skapar en hälsommare arbetsmiljö 
och effektivare verksamhet. Våra lös-
ningar är framtidssäkra och robusta, 
har använts i produktion i över tjugo 
år med bibehållen funktionalitet, 
säger Andreas Rask. Arho är också 
pionjärer gällande kollaborativa robo-
tar. Vi har i många år byggt lösningar 
med kollaborativa robotar, robotar 
som kan jobba sida vid sida med 
människor och snabbt plocka bort 
monotona arbetsmoment.

Arho arbetar med framtidens automation 
som stärker industrins konkurrenskraft

Arho är specialister på att anpas-
sa robotar utifrån kundspecifika 
behov. Processen från start till mål 
är beprövad, ledtiderna är korta. 
Lösningar med robotar från ABB 
och Universal Robots blir anpassade 
och programmerade för att utföra 
rätt arbetsuppgifter i rätt tid. Många 
uppskattar Arhos roll som bollplank 
och diskussionspartner under hela 
processen, från start till mål. 

– Vår innovationskraft och förmåga 
att föreslå nyskapande och smarta 
lösningar är en av våra främsta styr-
kor, i kombination med en resursstark 
konstruktionsavdelning och egen 
verkstad. Det faktum att vi internt har 
de resurser och den kompetens som 
behövs för att leverera driftklara robot 
lösningar och specialmaskiner innebär 
att vi på kort tid kan bygga lösningar 
som motsvarar eller överträffar kun-
dens krav, säger Andreas Rask. 

Vill ni veta mer så besök oss gärna på 
Elmia subcontractor i monter A07:14 
eller på vår hemsida www.arho.se

ANNONS

OEM Automatic AB säljer komponenter för industriautomation. Vi representerar 100  
tillverkare och fungerar som deras säljbolag på den svenska marknaden. 

Huvudkontoret ligger i Tranås med säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå. Vi har ca 150 medarbetare och är en del av börsnoterade OEM 

International med verksamhet i 15 länder.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av komponenter  
för industriautomation.   
Vårt breda och djupa sortiment av produkter från  
ledande tillverkare ger dig som kund en unik  
möjlighet att samla dina  
inköp från en leverantör.

Specialister på komponenter  
för industriautomation

www.oemautomatic.se
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I dag talar man alltmer om industri 
4.0 och en viktig del i det är sam-
arbetsrobotar eller collaborative 
robots. I Vinnovaprojektet TOMM 
utvärderas möjligheterna och kraven 
för att införa människa-maskin-sam-
verkan utan fysiska hinder i en 
monteringslina. TOMM står för Col-
laborative team of man and machine 
och har fi nansierats av Vinnova med 
4 350 000 kronor för perioden 2013-
2015. Det drivs av Linköpings Uni-
versitet och Swerea. Volvo AB, Volvo 
Cars och Scania är med i projektet.

Två viktiga fördelar med samarbetsro-
botar är att deras användarvänlighet 
börjar bli riktigt bra. De är enkla att 
använda och instruera vilket gör det 
ekonomiskt möjligt att automatisera 
även små serier och förbättra arbets-
miljön. Den andra fördelen är att de 
genom utvecklingen av bättre sensorer 
kan arbeta bredvid människor utan 
säkerhetsburar. 

Än så länge används endast lättviktsro-
botar intill människor. De är små, lätta 
och rör sig långsamt. Om människa och 
robot krockar så gör det inte ont och 
ingen kan bli skadad. 

Med ny teknik kan industrin bygga öpp-
na lösningar och lätt ställa om robotar 
vilket gör dem mycket mer fl exibla. 
Det betyder också en mycket billigare 
installation. Tekniken med mobila och 
fl exibla robotar som kan utföra många 
olika arbetsmoment och själv byta 
arbetsstationer och verktyg kommer att 
utvecklas allt mer. 

Arbetsgivarens 
ansvar hålla med 
skyddsutrustning

Arbetsgivaren ansvarar för att förse 
personalen med personlig skydds-
utrustning och bedöma riskerna vid 
arbetet och vilka egenskaper skydds-
utrustningen ska ha.

Vid val av personlig skyddsutrust-
ning ska man först ta reda på vilka 
egenskaper den måste ha genom att 
fråga sig: 

• Hur länge varar arbetet?
• Är arbetet fysiskt tungt?
• Ska skyddet verka mot värme 

eller kyla?
• Vad ska skyddet i övrigt skydda 

mot?
• Hur länge ska det kunna verka 

vid ett och samma tillfälle?
• Ska det skydda mot fl era risker?
• Ska skyddet fungera tillsammans 

med annan personlig skyddsutrust-
ning?

• Vilken prestanda krävs på utrust-
ningen?

Personligt skydd ska i första hand vara 
individuellt för varje person. Skydds-
kläder och skyddshandskar ska ha ett 
piktogram som anger vad de skyddar 
mot och vilken miljö de fungerar i. 
Skyddar de mot fl era risker ska de ha 
ett piktogram för varje typ av risk.  

Skyddet ska ha en svensk bruksanvis-
ning. I denna ska anges:

• tillverkarens namn och adress
• modell eller beteckning
• förklaring av märkningar och 

angivna prestandanivåer
• vad utrustningen skyddar mot 

och vilken skyddsnivå utrustningen 
har

• hur utrustningen kontrolleras
• information om underhåll, repa-

ration och förvaring.
Mer information om arbetsplats-

risker, skyddskläder och skyddsåt-
gärder fi nns på arbetsmiljöverkets 
hemsida: av.se.

Den psykiska ohälsan är i dag är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning. Det visar Unionens se-
nast arbetsmiljöbarometer. I den framgår också 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar 
på arbetsplatserna.

Undersökningen visar att balansen mellan ar-
bete och fritid mer och mer suddas ut. Nästan 
70 procent av arbetsmiljöombuden anser att 
stress och arbetsbelastning är den viktigaste 
frågan att arbeta med. Inte ens var tionde 
arbetsgivare säkerställer att arbetsplatsen har 
en mail- och mobilpolicy som tydliggör vad som 
förväntas av medarbetarna utanför kontorstid.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet nådde 
en topp 2009-2010 men har minskat sedan 
dess. Enligt 2015 års Arbetsmiljöbarometer är 
nivån den lägsta någonsin. 

Unionens arbetsmiljöbarometer genomförs 
årligen och är den tionde i sin ordning. 2 708 
av Unionens arbetsmiljöombud svarade på 
enkäten.

I september förra året kom Arbetsmiljöverket nya föreskrift  
om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya före-
skrift en förtydligar att dialog mellan chefer och anställda 
är viktig för att uppmärksamma risker som kränkande 
särbehandling. 

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 
70 procent sedan år 2010.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet 
ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka 
på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men 
också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av 
minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger 
generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem

Föreskrift en riktar in sig på hur arbetsgivaren organiserar 
arbetet och det förebyggande, systematiska, arbetsmiljö-
arbetet, alltså att kartlägga risker och vidta åtgärder innan 
sjukdom eller ohälsa uppstår. De nya reglerna börjar gälla 
den 31 mars 2016.

SAMARBETS-
ROBOTAR 
MINSKAR BEHOVET 
AV INKAPSLING

NYA FÖRESKRIFTER 
OM SOCIAL ARBETSMILJÖ

UNIONEN: DEN PSYKOSOCIALA 
ARBETSMILJÖN SÄMRE ÄN NÅGONSIN

NYHETER – VARNYAINDUSTRI.SE

Automatiserad projektrapportering
Skräddarsydda statusrapporter – direkt till din inkorg
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ARBETSKLÄDER – SKYDD 
OCH FUNKTIONALITET
Vi möter ofta kunder som hante-
rar sina medarbetares arbets-och 
skyddskläder själva. De är inte all-
tid medvetna om att hanteringen 
kan göras mer effektiv och billiga-
re av företag specialiserade på det-
ta. Det menar Ingemar Thuvesson, 
försäljningschef på CWS-boco.

 – Våra kunder vill vara så kostnadsef-
fektiva och flexibla som möjligt. Genom 
att hyra av oss, får de en bekymmersfri 
hantering av medarbetarnas arbets- och 
skyddskläder. Vi tvättar och sköter om 
kläderna, är specialiserade på det vi gör 
och kunderna kan koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet.

 – Vi gör behovsanpassade och profes-
sionella lösningar med inköp, invente-
ring, logistik och tvätt där skyddsklä-
derna uppfyller alla standardkrav och 
ger ett funktionellt skydd i de miljöer de 
används i. 

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning är 
det arbetsgivarens ansvar att se till att 
den skyddsutrustning som används är 
hel och ren och svarar upp till gällande 
ställda krav. Vi säkerställer att kläderna 
fungerar som de ska och ger ett adekvat 
skydd, under hela sin livstid. Vi jobbar 
också mot höga miljökrav när vi tvättar 
kläderna. Vi är certifierade enligt ISO 
9001 & 14001 samt Svanenmärkta.

Andra fördelar med våra behovsanpas-
sade lösningar:
• Ständig tillgång till hela och rena kläder
• Slipper kapitalbindning och får bra 

kostnadskontroll
• Behöver ingen lagerkapacitet och kan 

enkelt justera hyrstocken via vår webb

Vi kan också följa varje plagg genom ett 

system för individuell identifiering av 
plaggen. Denna spårbarhet är särskilt 
viktig i vissa branscher, till exempel 
livsmedel och vård, understryker Inge-
mar Thuvesson. Detta är så klart även 
betydelsefullt för industriskyddskläder.

Vi tänker ett steg längre
Han säger vidare att bolagets uppdrag 
egentligen börjar långt innan de första 
plaggen ligger i tvättmaskinen. 
 – Med kunskap och engagemang hjäl-
per vi till att analysera kundens behov 
och önskemål. På industrisidan har vi 
ett brett utbud av produkter för både 
tung och lätt industri, verkstäder, lager, 
transport, livsmedelsindustri och tillver-
kar även ESD-kläder för EPA-miljöer. 
För arbeten inom service, detaljhandel 
och distribution har vi praktiska plagg 
som lätt kombineras med våra profil-
kläder. Vi erbjuder även certifierade 
skyddskläder för att förebygga olyckor 
inom olika yrken.

Ingemar Thuvesson framhåller också 
vikten av att tvätta skyddskläder på 
ett korrekt sätt så att deras skyddande 
egenskaper inte försämras eller förstörs.
 – Skyddskläder ska man inte tvätta 
själv, betonar han.

Fakta CWS-boco 
CWS-boco i Sverige startade sin resa re-
dan 1921 och är idag del av en europeisk 

koncern som finns i 18 länder. I Sverige 
har vi cirka 400 anställda och omsätter 
cirka 400 miljoner SEK.
 Vi erbjuder kompletta textilsystem-
lösningar åt alla branscher, men även 
entrémattor, hygienprodukter och 
städmoppar.
 Alla våra tvätterier har en gång 
startats av entreprenörer som servat 
kunder och drivit utvecklingen av 
tvätt- och textilservice på sin ort. Det 
ger oss en stark lokal förankring med 
nära kundrelationer och engagerade 
medarbetare. I Sverige har vi sex egna 
tvätterier och som delägare i Rikstvätt 
har vi tillgång till ytterligare tvätterier 
över hela landet. 

ANNONS

• ABUS Kransystem levererar högkvalitativ 
lyftutrustning från 80 kg upp till 120 ton.

• ABUS organisationen tillhandahåller service
och utbildning av lyftutrustning. 

• Representerat på över 20 olika orter över hela
Sverige. 

För mer information:

www.abus-kransystem.se

tel. 054-555 650

info@abus-kransystem.se

ABUS Lätta Lyft Gör Lyften Lätta

Anzeige 122x183mm  06.10.2015  8:17 Uhr  Seite 1

Vi gör era maskiner säkra.

Den nya låsbara brytaren AZM400. 

 ■ 10 000 N hållkraft | Metallhus
 ■ Bistabil låsfunktion | Motoriserad drivning
 ■ Upplåsning- och låsningsfunktion PL e / SIL 3
 ■ Tolerans mot mekanisk felstyrning | Möjlig upplåsning vid sidokraft
 ■ Säker tvåkanalig aktivering

  
 www.schmersal.se
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MONTÖRERNA HAR NYCKELROLLEN 
I UNDERHÅLLET HOS VOLVO CARS

Skånska medicinteknikföreta-
get Nolato Meditech vann 2015 
års svenska leanpris. Bolaget 
arbetar sedan 2011 med ett eget 
lean-inspirerat produktionssystem 
– Medical Excellence. På fyra år 
har 25 olika förbättringsgrupper 
genomfört 3 600 förbättringar. 

Leankoordinatorn Lennart Da-
nielsens viktigaste råd är att utan 
företagsledningens aktiva stöd 
och engagemang ska man inte 
starta med lean. 

Här är några av Nolato Meditechs 
leantips:

• Utbilda cheferna för att klara 
medarbetarnas frågor.

• Ha minst två leankoordina-
torer som kan stötta varandra. 
Dessa ska inte ingå i linjen utan 
fungera som stödorganisation och 
driva på leanarbetet.

• Ha tålamod och gå inte vidare 
förrän alla är med. 

• Börja med förbättringar som 
syns. ”Ordning och reda” är en-
kelt och ger snabba resultat.

• Lär av andra, men anpassa 
efter egna förutsättningar.

• Ha roligt med lean! Varje år 
arrangerar Nolato en medarbeta-
redag med inspirerande workshop 
och kända föreläsare.

• Pröva olika verktyg och korri-
gera längs vägen eller starta om 
från början. 

Källa Lean Forum

GODA  
LEAN-RÅD 
FRÅN NOLATO

För Volvo Cars i Torslanda är 
underhållet av produktions-
utrustningen otroligt viktigt. 
Produktionen körs i treskift 
och varje stopp är ett hot mot 
produktionsmål och utlovade 
leveranser.

Det är högtryck hos Volvo Cars 
i Torslanda. I fabriken byggs 
omkring 1 000 bilar varje dag.

– Underhållet av vår anlägg-
ning är otroligt viktig, särskilt 
mot den starka efterfrågan vi 
har nu. Vi måste bygga 54 bilar 
i timmen, säger platschefen Mi-
chael Gustavsson och fortsätter:

– Vi har i dag många typer 
av underhåll. Den första nivån 
är det avhjälpande underhållet 
som pågår hela tiden och sköts 
av operatörerna på linan. När de 
upptäcker ett fel kan de reagera 
snabbt och stoppa linan om de 

anser att det är nödvändigt. När 
de indikerar ett fel får de snabbt 
hjälp från sin lagledare och däref-
ter support från underhållsorga-
nisationen.

Lagledaren beslutar också om 
man ska använda någon form av 
backuputrustning och dra igång 
linan igen.

– Vi försöker att hålla igång 
produktionen och då kan det 
behövas en förstärkt bemanning 
på den station där problemet 
uppstått. Parallellt med detta görs 
avhjälpande underhåll så att vi 
snabbt kan återgå till ordinarie 
produktionssätt igen.

Varje avdelning i fabriken, som 
måleri, karosseri och slutmonte-
ring har sin underhållsavdelning 
med olika kompetenser.

– Det förebyggande underhål-

let sköts av våra operatörer med 
daglig tillsyn på sin utrustning 
och koll att grejerna fungerar 
som de ska. Lite större under-
håll lägger vi vid veckohelgerna. 
Vi utnyttjar även matrasterna 
och produktionsuppehållet vid 
skiftbytena.

Mycket av underhållet görs i egen 
regi – en viktig kompetens att ha 
i huset, menar Michael Gustavs-
son.

– För en del speciellt underhåll 
av viss utrustning och vid extra 
behov tar vi hjälp av utrustnings-
leverantörerna. Vår processren-
göring sköts också av ett externt 
företag som är specialiserat på 
detta.

Produktionsutrustningen 
tas i huvudsak fram av externa 
linebyggare.

– De har lång erfarenhet och 

”Underhållet av 
vår anläggning 
är otroligt viktig, 
särskilt mot 
den starka 
efterfrågan vi har 
nu. Vi måste 
bygga 54 bilar i 
timmen.”

beprövade lösningar. Inför dessa 
inköp ser vi till att få ett mycket 
gott underlag. Vi gör också nog-
granna riskanalyser och anpassar 
reservdelslagret efter dessa. Vi 
lägger ned mycket tid på detta för 
att minimera stopptiderna i pro-
duktionen. När vi kör igång en 
nyutrustning hjälper leverantö-
rerna till, utbildar våra anställda, 
lär oss hur utrustningen fungerar 
och hur den ska skötas, sedan tar 
vi över ansvaret.

Under 80-talet gick Volvo mot ett 
mer förebyggande underhåll och 
ett starkt ökat ansvar för opera-
törerna.

Volvo Cars arbetar med Volvo 
Car Manufacturing System, 
VCMS, en form av Leansystem 
i egen tappning med ständiga 
förbättringar och kontinuerlig 
problemlösning.

Kommer ni att jobba likadant 
framöver?

– Hela västvärldens industri 
låg efter den japanska i början av 
80-talet. Många industrier har 
lärt sig av företag som Toyota och 
genom att engagera alla med-
arbetare får vi en otrolig kraft 
till förbättringar. Vi kommer 
säkert att fortsätta på ett liknande 
sätt där medarbetarna har en 
nyckelroll. Jag vill också passa 
på att säga att vår produktion i 
Torslanda har fått Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet 2015 och det är vi 
väldigt stolta över, understryker 
Michael Gustavsson.

Text: Fredrik Dhejne

Michael Gustavsson, platschef Volvo Cars i Torslanda.

FOKUS – VARNYAINDUSTRI.SE

Bra produktionsuppföljning är 
avgörande för att kunna utveckla och 
förbättra tillverkningsprocesserna. 
Ett OEE-system kan bidra med både 
överblick och detaljinformation.
Med nyckeltal som OEE/TAK-
värdet ser man tydligt hur väl maskiner 
och utrustning utnyttjas och var det 
fi nns fl askhalsar. Genom att koda 
stopp och förluster får man bra 
underlag för förbättringsåtgärder.

Axxos OEE är ett marknadsledande 
system som fi nns installerat hos över 
250 företag i 20 länder. Systemet 
används av allt från små legotillverkande 
företag till de allra största bolagen 
inom t.ex. trä- och bilindustri.

– Vi ser ett allt större intresse för att 
följa upp produktionen. I dagens hårda 
globala konkurrens måste man pro-
ducera effektivt. Det gäller att ta

tillvara på alla resurser och arbeta smart, 
säger Claes Gunnarsson, VD för Axxos. 

Mångsidigt och lättillgängligt
Axxos OEE är utvecklat i dialog 
med företag i många olika branscher. 
Systemet är mångsidigt och kan 
enkelt integreras med maskinstyrsystem 
eller anslutas till maskinerna via 
PLC-enheter. Uppföljning av pro-
duktionsläget kan göras på storbilds-
skärmar ute i produktionen, via dator 
eller i mobiltelefon och surfplatta. 
Operatörerna anger enkelt stopp-
orsaker via en PC eller direkt i sina 
mobila enheter. 

– Vi ser att förvånansvärt många, 
även stora företag, har bristfällig koll 
på hur väl de utnyttjar sin produk-
tionsutrustning. Där fi nns en väldig 
potential till effektivisering, säger 
Claes Gunnarsson.

– Här kan Axxos OEE på ett smidigt 
sätt öka kunskapen och ge underlag 
för ett framgångsrikt förbättrings-
arbete. Den möjligheten, tillsammans 
med våra tjänster inom LEAN-
utbildning och coaching, hjälper 
våra kunder att ligga steget före.

OEE-system – ett måste för konkurrenskraftig produktion?

Axxos Visualize visar produktionsläget i realtid.

www.axxos.com
Axxos OEE Mobile fi nns för telefon och surfplatta.



EN AV MÅNGA SMARTA LÖSNINGAR FRÅN  
SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING

www.helge-nyberg.se

Vissa gör truckar, andra säljer vagnar. Endast 
Helge Nyberg ser till helheten; människa, truck 
och vagn. Tillsammans utgör vårt koncept med 
Ergobjörntruck och vagn en unik lösning på 
marknaden. Vagn och truckfungerar naturligtvis 
utmärkt var för sig, men som specialist har vi 
utvecklat ett helhetskoncept som ger oändliga 
kombinationsmöjligheter. Tillsammans bildar 
de världens kanske mest ergonomiska rullande 
arbetsplats. Tillsammans visar de hur en 
specialist på intern materialhantering tänker. 
Hur kan vi hjälpa dig?
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PERMAFLEX PERMAFLEX 
samlad kunskap i en robotcell

Vi förser tillverkande industri med
nyckelfärdiga robotceller för lasersvetsning

Kvalitet. Produktivitet. Lönsamhet.
www.permanova.se

Vi ses i monter D01:98,
Elmia Automation/Svets
6-9 maj 2014 i Jönköping

Intelligent automation 

Högre	effek)vitet	
Högre	flexibilitet	

Högre	)llgänglighet	
Lägre	ägandekostnad	

	
Produk)onsteknik	står	inför	stora	förändringar	för	a=	möta	fram)da	

konkurrens	
	

Kan	ovanstående	krav	föras	samman	i	dagens	automa)onslösningar?	
	

Med	vår	industri	4.0-lösning,	Intelligent	Distributed	Automa)on	(IDA)	
möter	du	alla	kraven!	

IDA	är	automa)onens	svar	på	PC	världens	USB	
	

Läs	mer	på	sevab-teknik.se	
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Intelligent automation

Högre effektivitet

Högre tillgänglighet

Högre flexibilitet

Lägre ägandekostnad

Produktionsteknik står inför stora förändringar för att möta framtida 
konkurrens.

Kan ovanstående krav föras samman i dagens 
automationslösningar?

Med vår Industri 4.0-lösning, Intelligent Distributed Automation 
(IDA) möter du alla kraven!

IDA är automationens svar på PC-världens USB.

Läs mer på sevab-teknik.se
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Fluke Connect, trådlös kommunikation till PC och telefoner
Nyare Fluke verktyg har inbyggd trådlös kommunikation och skickar automatiskt mätdata till 
din PC eller smarta telefon. Där kan du övervaka och trenda informationen på ett effektivt sätt.
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Byggd med

Intertechna AB
Kvarnvägen 15
663 40 Hammarö
054-521 000
info@intertechna.se
www.intertechna.se

Norra Europas största fackmässa inom drift och underhåll

INTERTECHNA PÅ UNDERHÅLL
Monter: B10:02


