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De investeringar som svenska 
företag gör ska både generera en god 

lönsamhet och ofta vara i drift under 
lång tid. Genom att ta anläggningstillgångarnas hela 
livstid i beaktande kan livscykelvinsten maximeras. Ett 
effektivt underhåll som genererar en hög driftsäkerhet 
är en mycket viktig faktor i denna strävan. 

Asset Management, d.v.s. förvaltning av anläggnings-
tillgångar, innebär att företaget tar tillvara på sina nuvarande 
och framtida tillgångar, både materiella och immateriella. 
Det är ett verksamhetsledningssystem som ökar förmågan 
att koordinera aktiviteterna inom verksamheten.

Detta leder till en realisering av det värde som genereras 
av anläggningstillgångarna och det är således mer 
intressant att fokusera på det värde som dessa skapar 
än vad själva värdet på dem är. Livscykelperspektivet 
är naturligtvis viktigt för att bibehålla en hög 
värdeskapande effekt över anläggningens livstid.

Förvaltningen av anläggningstillgångar innebär en nära 
samverkan mellan företagets olika processer för att öka 
produktiviteten och effektiviteten, säkerställa önskvärd 
operativ drift över tid samt genomföra ett optimalt 
underhåll för att erhålla driftsäkra anläggningar. Detta 
förutsätter att personalen har rätt kompetens för sina 
respektive arbetsuppgifter.

Vi ser tre viktiga ansvarsnivåer för att uppnå de 
förväntade resultaten inom ramen för förvaltning av 
fysiska tillgångar. Företagsledningen ser till att det 
finns en tydlig vision samt anger tydliga mål, strategier 
och planer för tillämpningen. Sedan kommer de som 
ansvarar för att skapa förutsättningar för själva arbetet. 
Slutligen är det de som ansvarar för själva arbetet som 
utför rätt åtgärder, på rätt sätt, med rätt resultat.

Driftsäkerheten blir en allt viktigare del i arbetet 
med att skapa en konkurrenskraftig svensk industri. 
En övergripande och samverkande förvaltning av 

företagets fysiska tillgångar skapar mycket goda 
förutsättningar att lyckas med detta arbete. Genom 
att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt med 
underhållsutveckling med hänsyn taget till ett 
livscykelperspektiv kommer lönsamheten att öka.

Detta förutsätter vidare att upphandlingen av 
anläggningstillgångarna sker på ett bättre sätt. 
Att göra rätt från början och ha ett långsiktigt tänk 
ökar förutsättningarna för att lyckas. Den snabba 
teknikutvecklingen leder till att vi kan bygga smarta 
fabriker, vilket i sin tur medför ett ökat behov av ett 
smart underhåll. Tack vare den nya tekniken går det 
att förutse och undvika kommande fel eller minska 
konsekvenserna av dem.

Torsten Ekström
Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Ökad lönsamhet genom ett livscykelperspektiv

TORSTEN EKSTRÖM

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet 
Tryck V-tab, 2018 Tidningen trycks på 
miljövänligt papper.

WENDELIN MEDIA är en renodlad aff ärspartner 
som utformar och producerar ämnesorienterade 
tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  
med marknadskommunikation med inriktning på 
content markering & native advertising som 
förmedlas både i print och digitala kampanjer.
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20TORSTEN EKSTRÖM
VD SVENSKT UNDERHÅLL
Långsiktigt underhåll & planering

PROFILINTERVJUN FREDRIK SIDAHL
VD FKG FORDONS-
KOMPONENTGRUPPEN

OVE LEICHSENRING
ORDFÖRANDE SWIRA
Swedish Industrial Robot Association 

Revolutionerande förnybar 
energiteknik söker nyckel-
personer och partners

Söker nyckelpersoner och industriella partners
Bolagets organisation är liten men fokuserad och un-
der hösten avser bolaget rekrytera både nyckelpersoner 
och industriella partners för att genomföra utvecklings-
planen. 

Nyckelkompetenser som vi avser rekrytera under 
2018 är inom anläggningsteknik, processteknik, kon-

struktion samt labb- och prototyptekniker. För mer in-
formation om de olika tjänsterna gå in på vår site eller ta 
kontakt med bolaget. 

De industriella partners vi söker gäller teknikutveck-
ling inom de områden som tekniken berör, allt från 
bränslehantering/-logistik till bearbetning, förbränning 
och anläggningsteknik. 

Phoenix BioPower AB utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft som 
skapar dubbelt så mycket el som dagens teknik samtidigt som den kan  
producera värme. Vi söker nu nyckelpersoner och industriella partners till 
vårt utvecklingsprogram. Bolaget accelererar nu utvecklingen bland annat 
genom att etablera utvecklingsverksamheten i värmekraft verket på KTH 
Campus och utöka dialogerna med kunder och köpare. Målsättningen är  
att redan 2022 få en första order på en storskalig anläggning.

– Att bedriva utvecklingen här i värmekraftverket 
på KTH Campus, i samarbete med Akademiska 

Hus, är optimalt för bolaget med närheten till 
högskolan, tillgängligheten för partners och 
media samt besökare, säger vd Henrik Båge.

STSTARTUP STSTARTUP STST ARARTUP STARARTUP ST

PHOENIX 
BIOPOWER
phoenixbiopower.com

Vill du göra skillnad? Vill du kunna påverka klimatet? Vill du vara med 
och utveckla framtidens teknik för förnybar energi? Häng med!

Medan Kina jobbar långsiktigt och 
Trump ”obstruerar”, behöver vi ta 
möjligheten att agera i helt andra 
banor än traditionell fyraårsperiod där 
det lilla sker under en mandatperiod 
och styrt av taktiserande politiker.



Arbeta var som helst  
och oavsett belysning 
HP Elitebook X360 G3

atea.se/eshop

HP EliteBook series

Ultraklar 4K- pekskärm 
med antireflexbehandling.

Anteckna och navigera på datorn med 
uppladdningsbara HP aktiv penna.*

Med HP’s elektroniska privacyfilter Sure 
View kan du jobba ostört i publika miljöer.

HP’s slimmade tillbehör, som 
nya dockan Thunderbolt G2
är perfekta för det moderna
kontorets clean desk.

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. Atea Sverige AB säljer enbart till företag och organisationer.

* Tillva
l

Livet behöver aldrig stanna upp oavsett 
var man befinner sig tack vare en elegant, 
ultraportabel design.

Anteckna och navigera på datorn med 
uppladdningsbara HP aktiv penna.*

* Tillva
l



Därför finns Mobilaris.

Vi digitaliserar gruvor, industrier och myndigheter. 
Tillgång till data möjliggör bättre beslut snabbare. 
Förutser och undviker oönskade situationer, 
samtidigt som produktionen effektiviseras.

Mobilaris Group bygger för framtiden. Så här långt 
består gruppen av tre dotterbolag – Mining and 
Civil Engineering, Industrial Solutions och National 
Security. Våra kunder finns över hela världen, 
samtidigt som de blir fler.

Vi hade inte varit här idag om vi trott att det skulle 
vara enkelt. Tvärtom. Det har tagit tid. Vi har sett 
in i industrins och människans samspel. Försökt 
förstå varför de gör saker på deras sätt. Sedan gått 
hem, utvecklat och kommit tillbaka för att testa vår 
lösning i deras verklighet. Nya digitala processer 
från Mobilaris har lett till både ökad produktivitet 
och säkerhet. Innovativt, men en förändring. 
Förändring som kan vara svår och jobbig, men den 
sätter människan i centrum. Vi älskar det.

Välkommen till en produktivare värld, i harmoni 
med människor.  

www.mobilaris.seThe world of Mobilaris



www.we-online.com/pcb
www.wedirekt.se/en

Würth Elektronik: En av Europas ledande tillverkare av mönsterkort.
More than you expect. Eftersom du kommer att ha samma kontaktperson genom din 

produkts hela livscykel, så kommer vi att veta ditt behov och vad som är bäst för din 

produkt. Det bidrar till bästa och mest tillförlitliga produktionsekonomi, och som i sin tur 

säkerställer din vinst.

En stark familj! WE är stolta över att vara en del av Würth-koncernen: Den perfekta kombina-

tionen mellan ett globalt företags nätverk och maximal flexibilitet i vår relation till våra kunder.

MORE PCBs THAN YOU EXPECT! Prototyper från ett kort och 

uppåt. Stencil till dina kort på 2 arbetsdagar, Orderläggning 

24/7. Det är vad WEdirekt handlar om, din online shop för möns-

terkort och stenciler:

www.wedirekt.se/en

WE erbjuder service nära dig. 
Över 100 kontaktpersoner på olika platser i hela Europa. 

Mattias och Johan finns till er tjänst i Sverige.

ON SITE.

WE är din partner. Från koncept och framåt är mönsterkort vår 

erfarenhet och tekniska know-how som vi erbjuder till bästa service.

ONLINE.
MORE PCBs THAN YOU EXPECT! 
uppåt. Stencil till dina kort på 2 arbetsdagar, Orderläggning 

24/7. Det är vad WEdirekt handlar om, din online shop för möns

terkort och stenciler:

www.wedirekt.se/en

ONLINE.

FOR YOU.

WE ger dig full support för dina mönsterkortsbehov genom dess hela livscykel:
�� När du har en idé på ett nytt mönsterkort, WE ger dig råd om hur du designar kortet bäst.
��  WE täcker dina behov för snabba mönsterkortsprototyper genom vår webshop 

www.wedirekt.se/en
��  WE är din partner från uppstart till serieproduktion genom våra egna fabriker i Tyskland 

och vårt heltäckande nätverk i Asien.
�� WE erbjuder fortsatt tillverkning av reservdels- och eftermarknadskort från samma källa.
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Hitta hållbarhetsutmaningen. 
Formulera mål och vision.

Utvärdera lösningarna i relation 
till hållbarhet och planera de 
första stegen mot er vision.

Utveckla strategier för 
hållbarhet och idéer på 
lösningar. 

Kartlägg aspekter för 
hållbarhet.

Miljögiraff utvärderar miljöaspekter och utvecklar hållbara lösningar
Processen är uppbyggd kring fyra faser.

Vi träff ar Kjell Wester som berättar att han 
varit inom fordonsbranschen sedan 1976 och 
arbetat med utveckling av elektroniksystem 
för lastbilar, truckar och  materialhantering. 
2010 startade jag företaget Mobile Integrator 
Sweden AB tillsammans med ytterligare tre 
delägare, varav två av oss var aktiva i bola-
get berättar Kjell. Mycket har skett på de sju 
år som gått sedan vår start och idag är vi tre 
delägare, sex medarbetare och har en omsätt-
ning på 15 miljoner kronor.

Renodlad affärsidé
Det har varit en enorm utveckling under 
resans gång, från reläteknik till dagens elek-
tronik har det hänt väldigt mycket. Idag fi nns 
det avancerade styrsystem kopplade i nät-
verk i fordonen vilka styr alla funktioner.                                                                                                                            
– Vår aff ärsidé är att vi ska förse den mobi-
la marknaden med kunskap och nya system 
baserade på öppna och standardiserade platt-
formar och arkitekturer. Mobile Integrator 
skall alltid stödja sina kunder i val av kom-
ponenter och system med avseende på pris, 
kvalitet och prestanda förklarar Kjell. En allt 
större del av maskinernas värde realiseras i 
avancerad elektronik så det blir viktigare att 
välja rätt system och leverantör för att vara 
framgångsrik med sina produkter.

Bred kundkrets
– Våra kunder fi nns inom lastbilar och last-
bilspåbyggnader, anläggnings- och special-
maskiner, transport och logistik samt skogs 
och jordbruksmaskiner. Dessutom erbjuder 

vi vår egen produkt MIAB Online där kun-
dernas olika fordon kopplas upp till en moln-
tjänst där man har full kontroll över fordo-
nens status på ett helt nytt sätt. Kunden får 
tillgång till en smidig portal på Internet där 
man hela tiden ser statusen för fordon och 
maskiner och hur de används. Erfarenhet och 
mätningar från olika kundinstallationer visar 
entydigt på stora besparingar i drift kostnader 
samt ökad tillgänglighet på maskinerna. Ett 
område som utvecklar sig snabbt poängte-
rar Kjell. 

OEM-kunder
Företagets kunder är uteslutande OEM-
kunder (Original Equipment Manufac-
ture) där Kjell nämner Volvo som ett typ-
iskt OEM-företag och även Cargotec.                                                                                                                     
– Vi arbetar med kunder i hela Norden men 
har även uppdrag i exempelvis England, 
Nederländerna, USA och till och med i Ang-
ola. Konkurrens fi nns men vi hävdar oss väl 
i den genom både erfarenhet och spetskom-

petens. Vi har också goda samarbetspartners 
både bland leverantörerna av vår elektronik 
och inom fordonsindustrin.

Dotterbolag i Danmark
Från årsskift et är även företaget etablerat i 
Danmark med det nya dotterbolaget Mobile 
Integrator Denmark ApS. Den danska mark-
naden har stor potential med många små och 
medelstora företag. Dessa företag är oft a i 
stort behov av Mobile Integrators tjänster och 
produkter och saknar oft a denna kompetens. 
En intressant bransch som är stor i Danmark 
är jordbrukssektorn där det fi nns många 
maskintillverkare vilka står inför ett teknik-
skift e. Man har redan fått positiv respons från 
marknaden, inte minst från befi ntliga kun-
der. Vi tror starkt på den danska marknaden 
och möjligheten att växa tillägger Kjell. 
 
Ljus framtid
Vad gäller framtidsplanerna så ser det väldigt 
ljust ut för vår bransch med tanke på den tek-
niska utvecklingen och kundernas behov och 
krav på fl er och smartare lösningar kopplat 
till den digitala tekniken. Vi samarbetar ock-
så med Högskolan i Halmstad där det forskas 
intensivt på intelligenta fordon och givarsys-
tem. Inom ett par år så är de fl esta av våra 
kunders fordon uppkopplade via Internet. 
Tekniken med förarlösa bilar är snart ett fak-
tum och tekniken kommer också att fi nnas 
tillgänglig för mindre och medelstora OEM-
tillverkare med hjälp av Mobile Integrator 
avslutar Kjell.

FÖRETAGSPRESENTATION

SYSTEMINTEGRATÖR I FRAMKANT 
av mobila utvecklingen av fordonselektronik

Mobile Integrator 
Sweden AB är 
en oberoende 

systemintegratör 
och leverantör av 

elektroniksystem för 
fordon och mobila 

maskiner. De arbetar 
med konstruktion och 

utveckling av elektronik 
och system för den 
mobila marknaden 

och levererar allt från 
komponenter till hela 

systemlösningar enligt 
kundens önskemål.

Mobile Integrator Sweden AB
Telefon: +46 35 21 04 40
E-mejl: info@mobileintegrator.se
www.mobileintegrator.se
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Kemp Industries är specialister på avancerad inplastningsteknik med 

hjälp av krympplast. Vår unika inplastningsteknik skyddar era 

produkter vid förvaring och vid transporter. 

 

På så sätt elimineras onödig tid för rengöring och ni får ett maximalt 

korrosionsskydd som ökar livslängden på produkterna. Vi utför 

tjänster och utbildar inom området. 

 

www.kempindustries.se - info@kempindustries.se - 072 585 21 82

Säljer du kurser och arrangerar kundutbildningar som en del 
av din kundvårdsstrategi? I webCRM har du allt du behöver:

Utbildar ni era kunder?

Ett kundkort: försäljning, support, kursdeltagare, 
kursinnehåll och certifikat.

Boka en demo med oss! 
08-572 365 40, Info.se@webCRM.com, www.webCRM.com

Kommunikation: ge rätt information till rätt person 
och bjud in utifrån tidigare köp.

Statistik: vad behöver du veta? Ta fram rapporter 
på samtlig data ni hanterar i webCRM.

Spot on: uppfyll deltagarnas förväntningar och 
skräddarsy innehåll utifrån feedback.

Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

Lätt att 
lyfta rätt!
Alla lyftprodukter är utrustade med smidiga kättingtelfrar som gör att 
lättraverser, lättportalkranar och svängkranar enkelt monteras ovanför 
ett produktionsområde eller där det passar dig. Lätta lyft helt enkelt!
Läs mer på abus-kransystem.se eller ring 054-55 56 50.

Med ABUS produktprogram inom lätta lyft 
fl yttar du arbetsstycken, varor eller verktyg. 

Lars Strömsund - Norra Sverige - 070-347 65 74
Mikael Solén - Södra Sverige - 070-591 18 89         

HEADS ABOVE THE COMPETITION

ABOVE
AND BEYOND

Log Max sätter kunden, kvaliteten och trygghetenLog Max sätter kunden, kvaliteten och tryggheten
som högsta prioritet. Produktion och livskvalitetsom högsta prioritet. Produktion och livskvalitet

är något som du får på köpet.är något som du får på köpet.

Ring oss redan idag Ring oss redan idag 
så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max.så berättar vi mer om alla fördelar med Log Max.
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Hydroscands mobila slangservice SlangEx-
press hjälper dagligen kunder över hela landet 
som har råkat ut för slangbrott och drabbats av 
oplanerade drift stopp. I våra storstäder fi nns 
SlangExpress tillgängligt dygnet runt. Var-
je servicebuss innehåller en komplett slang-
verkstad som gör det möjligt för Hydroscands 
servicetekniker att snabbt och eff ektivt kunna 
byta och montera slang på plats hos kunden. 
Utöver akut assistans, arbetar även SlangEx-
press förebyggande med slangdiagnostisering 
och provtryckning av slangar.
Den första SlangExpress-bussen började rull-
la för 10 år sedan och eft erfrågan har sedan 
dess vuxit lavinartat. Idag rullar 55 SlangEx-
press-bussar i Sverige och innan 2018 når sitt 
slut planerar Hydroscand att expandera och 
utöka tjänsten med ännu fl er servicebussar. 

”Vi är oerhört stolta och glada över att våra 
kunder uppskattar SlangExpress. Som en del 
i löft et att alltid fi nnas närmast kunden, sva-
rar vi nu på eft erfrågan genom att fortsätta 
utöka tjänsten i Sverige”, säger Leif Clevesjö, 
som är konceptansvarig för SlangExpress på 
Hydroscand.

SlangExpress når du alltid via ett och samma 
telefonnummer, oavsett var i landet du befi n-
ner dig. På hydroscand. se hittar du mer infor-
mation om företaget och Hydroscands tjänster 
inom slang och ledningskomponenter.

Läs mer på hydroscand.se

FÖRETAGSPRESENTATION

HYDROSCANDS SLANGEXPRESS
– EN RULLANDE SUCCÉ

Hydroscands tjänst SlangExpress har blivit en 
rullande succé över hela landet. Bara under 2018 
har Hydroscand utökat den mobila slangservicen 

kraftigt i Sverige. I takt med att efterfrågan fortsätter 
att öka, väljer nu Hydroscand att expandera 

ytterligare och rulla ut fl er bussar innan året är slut.

Vi är oerhört 
stolta och glada över att 
våra kunder uppskattar 
SlangExpress. Som en del 
i löftet att alltid finnas 
närmast kunden, svarar vi 
nu på efterfrågan genom 
att fortsätta utöka tjänsten 
i Sverige.
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Utbildningar 
för lönsam och 
effektiv drift.

teknikutbildarna.se 
010 - 122 18 00

•   Modernt underhåll för tekniker

•   Modernt underhåll för ledare

•   Auktoriserad elinstallatör

•   Begränsad auktorisation B

Utbildningar

Swelash.se – en e-handel med 
lastsäkring och lyftutrustning för industri, 

åkeri och den privata marknaden

Med vår kunskap hjälper vi 
till med små och stora projekt 
där både standard och 
speciallösningar krävs.

Alltid låga priser, snabba 
leveranstider och hög service.

Välkommen till Swelash.se
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www.lasercomponents.se

FLEXPOINT® MV

MACHINE VISION
Laser Modules

Structured Laser Light  
for Machine Vision 
 Applications

2018_LC-Nordic_MV_248x178.indd   1 10.10.2018   11:59:02

Robotar och automation har fascinerat människor 
i alla tider. Idag är robotautomation standard inom 
tillverkningsindustrin och utvecklingen går snabbt, 
som exempel kan nämnas att man i kina instal-
lerade mer än en tredjedel av alla industrirobotar 
som såldes i världen 2017. Många hävdar att auto-
matiseringen kommer att leda till att många jobb 
slås ut, men en studie av konsultföretaget McKin-
sey visar att bara fem procent av yrkena kommer 
att automatiseras bort, men i många yrken kom-
mer arbetsuppgifterna och kompetenskraven att 
förändras. Många fler jobb kommer att försvinna i 
de företag som inte anammar den nya tekniken ef-
tersom dessa företag på sikt kommer att ha svårt 
att överleva i den ökande globala konkurrensen. 
Målet måste därför vara att automatisera mono-
tona, smutsiga och farliga arbeten och samtidigt 
öka företagets konkurrenskraft.  Dagens auto-
mationsanläggningar har hög flexibilitet och kan 
snabbt ställas om för olika produkter tex vid små-
serieproduktion. Industrirobotar är idag relativt 
enkla att programmera, med hjälp av avancerad 
simuleringsteknik kan roboten programmeras ”Off 
Line” i datorn och med teknik som använder för-
stärkt verklighet (Augmented Reality) så kan man 
röra sig i den virtuella robotcellen. Denna teknik 
som delvis kommer från spelindustrin attraherar 
ungdomar från ”gaming” generationen till arbete i 
industrin vilket är positivt. Det pågår intensiv forsk-
ning om artificiell intelligens (AI) inom robotics vil-
ket innebär att vi i framtiden kommer att se ännu 
mer avancerade applikationer för robotar. Ett bra 
exempel på vad robottekniken kan åstadkomma 
kan upplevas på Stockholms Stadsteater i höst 
där Fredrik ”Benke” Rydman dansar till Stravin-

skijs ”Våroffer” tillsammans med en traditionell 
industrirobot. Publiken får här uppleva det senaste 
inom robotik i kombination med utvecklingen inom 
digitalisering och användandet av smarta sensorer 
som på ett säkert sätt tillåter människa och robot 
att arbeta tillsammans. För tillverkningsindustrin 
betyder detta att människor och robotar kommer 
att samarbeta allt mer vilket öppnar för helt nya 
applikationsområden. Samtidigt som automatise-
ringen kan stärka många företags konkurrenssitua-
tion finns utmaningar inte minst för de mindre och 
medelstora företagen. Dessa företag har oftast 
mindre resurser och inte alltid kännedom om 
hur ny teknik, automation och robotisering skulle 
kunna bidra till att stärka deras utveckling. För 
att hjälpa dessa företag har Tillväxtverket inom 
ramverket ” Smart Industri ” startat programmet 
”Robotlyftet” som aktivt hjälper företagen med 
sina automationsplaner. Jag rekommenderar alla 
som funderar på att introducera automation i sin 
verksamhet att gå med i detta program.

Ove Leichsenring,
Ordförande Swedish 

Industrial
Robot Association 

SWIRA
Associerad partner 

Robotdalen Västerås
Medlem i tankesmedjan 

”Automathink”

"Robotar, automation och 
framtidens industriarbete!

KOLUMN  

Vi biträder svenska och interna-
tionella företag med förhandling 
samt upprättande av alla former 
av IT-rättsliga avtal, exempelvis 
avseende elektronisk handel, 
leveransavtal, programvaruli-
censer och de juridiska aspekter 
som uppkommer vid överlåtelse 
eller utveckling av kompletta 
datasystem. I företags löpande 
GDPR-arbete biträder vi med re-
vision av arbetet samt med råd-
givning angående ökad säkerhet 
genom olika IT-lösningar. Eken-
berg & Andersson upprättar och 
granskar även GDPR-relaterade 
dokument och avtal, såsom in-
tegritets- och cookiepolicys och 
personuppgiftsbiträdesavtal.

Ekenberg & Andersson
Advokatbyrå – lång
erfarenhet
av IT-rättsliga frågor

SPALT

Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se
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– I de fall en standardprodukt inte är opti-
mal så är kundunika konstruktioner, ibland 
relativt enkla justeringar, det som gör att våra 
kunder får en produkt som totalt sett blir 
billigare, eft ersom den är framtagen för att 
fungera optimalt i just deras produktionslin-
je, säger Fredrik Olsson, vd för LIMO, som är 
specialiserade på bland annat vibrations- och 
stötdämpare till svensk industri.

Bolaget har ett stort standardsortiment 
där de har samarbete och agentur för de sto-
ra tillverkarna i världen. Därtill så tillverkar 
de kundunika komponenter.

– Vi tillverkar allt från enstaka produkter 
till större serier. Våra kunders behov av unika 
konstruktioner har gjort att vi idag fokuserar 
på att leverera kunskap och tekniska lösning-
ar, säger Fredrik Olsson.

Bolaget som funnits sedan 1952 levererar lös-
ningar till stora delar av den svenska industrin.

– Vi arbetar med allt från Kockums som har 
egna högt ställda krav på ljudisolerande kom-
ponenter till sina u-båtar till fl äkttillverkare 
med stora produktionsvolymer och som har 
behov av en produkt som är anpassad för att 
den ska vara lätt att montera och på det viset 

bli en billigare lösning. Bilindustrin är en annan 
stor kundgrupp som är beroende av att det ska 
vara billigt och enkelt att montera, där accepte-
rar man inte en massa skruvande utan produk-
ten vi levererar ska smidigt och kostnadseff ek-
tivt passa i den aktuella konstruktionen.
– Genom oss kan du få en lösning där det 
ibland kan handla om relativt enkla juste-
ringar som till exempel att ändra en gänga 
eller kanske göra den längre till mer kom-
plexa lösningar. 

Kraven på vibrations- och stötdämpning 
ökar, vilket i sin tur innebär att livslängden 
förlängs och buller minskar.

– Tittar vi på miljön så ser vi ett ökat fokus 
på att allt ska låta mindre. Vi accepterar inte 
längre höga bullernivåer varken inom indu-
strin eller i våra hem. För bara tio år sedan 
kunde man till exempel acceptera att disk- 
och tvättmaskinen hemma skakade och kun-
de låta mer än vad som är accepterat idag. På 
samma sätt värnar vi om en bra arbetsmil-
jö vilket gör att våra produkter har blivit allt 
viktigare. Acceptansnivån för buller minskar 
hela tiden och en motor skakar ju oavsett. 
Genom bra vibrations- eller chockdämpande 

produkter så blir slutprodukten tystare och 
underhållet minskar.

Det fi nns helt enkelt många fördelar med att 
gå igenom maskinerna för att minska störan-
de vibrationer, som även ger ökat slitage:

• Bättre arbetsmiljö
• Längre livslängd på maskinerna,
   minskat slitage
• Eff ektivare maskiner som ger
   högre produktion
• Minskat underhåll, slitdelarna
   håller längre
• Ökad drift säkerhet

– Vi har kunskap och erfarenhet av att arbeta 
med denna process och vi arbetar även med 
andra produkter. Det kan handla om hydrau-
liska stötdämpare, gasfj ädrar, bälgcylindrar, 
isolatorer, tätningar och pneumatik, säger 
Fredrik Olsson.

Läs mer om LIMOs vibrationsisolatorer 
och chockdämpare på www.limo.se

FÖRETAGSPRESENTATION

TYSTARE & EFFEKTIVARE
maskiner med kundunika lösningar

Alla maskiner, oavsett 
om de sitter i en bil, fl äkt, 
diskmaskin eller om den 

är en del av en industriell 
produktionslinje, så 

vibrerar den och den 
alstrar ljud. För att minska 

bullernivåerna och öka 
livslängden på produkten 

så är vibrationsisolering 
en del av lösningen.

De blå små 
enheterna högst 
upp är dämparna 
som är monterade 
på turbinen/
generatorn Boden

Fredrik Olsson, vd LIMO, framför skiss som visar hur många olika ställen på i det här fallet en ubåt som kräver vibrationsisolatorer.

En vibration- och chock-isolator helt 
tillverkad i metall vilket gör att dom klarar 
höga temperaturer vilket är mer vanligt 
förekommande, exempelvis på katalysa-
torer på tyngre fordon.



Tikkurilas grundfärg Pinja Protect G samt grund- och
mellanstrykningsfärgen Pinja Protect GM är numera
Svanenmärkta. När husfasaden industrimålas med G
eller GM och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt
fasadfärg från Alcro eller Beckers, blir målningen helt
Svanenmärkt i alla tre steg.
 

Grundfärgen Pinja Protect G samt grund- och mellanstryknings-

färgen Pinja Protect GM från Tikkurila är två vattenburna färger 

för sågad och hyvlad panel utomhus som industrimålas för att 

få optimal kvalitet och väderbeständighet. Som en av deförsta 

industrimålade färgerna har nu Pinja Protect G och Pinja Protect 

GM blivit miljömärkta med Svanen. Täckmålar man sedan med en 

Svanenmärkt fasadfärg från Alcro eller Beckers får man en fasad i 

högsta kvalitet.

En Svanenmärkning av färg ställer höga krav på färgens funk-

tion och kvalitet. Därför ingår väderbeständighetsprovningar där 

man tittar på parametrar som flagning, sprick- och blåsbildning, 
kulör och glansbeständighet. En Svanenmärkt färg ska även klara 

stränga krav när det gäller lösningsmedel, konserveringsmedel 
och andra miljöfarliga ämnen. Färgen ska inte innehålla mjuk- 

görande medel och själva färgburken måste gå att återförsluta så 

att överbliven färg kan sparas.

Både Pinja Protect G och Pinja Protect GM kan brytas i olika 

kulörer för att ge högsta möjliga täckförmåga och färgnoggrannhet 

i systemmålningen. Pinja Protect GM är dessutom helt unik då 

den inte bara är en grundfärg, utan även en mellanstrykningsfärg, 
d.v.s. den kan även strykas som en första toppfärg. Det innebär 

att det endast behövs en strykning av täckfärgen vid platsmålning-

en för att ge fasaden fullt skydd.

Utöver att Pinja Protect G och Pinja Protect GM nu klarar en 

Svanenmärkning är de även försedda med CMP – Certifierad 
Målad Panel – som är en kvalitetssäkring av industrimålade  

panelbrädor. Där ställs bl.a. höga krav på såväl träråvaran, fukt-
kvoten och färgen för att garantera ett enhetligt resultat och en 

lång livslängd.

En av fördelarna med industrimålad panel är att man kan vänta 

med att måla med täckfärgen upp till 12 månader efter att fasad-

panelen har kommit på plats.

Svanenmärkt i alla tre steg

Pressmeddelande – augusti 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Sjödelius, Försäljningschef Industri Tikkurila Sverige AB, peter.sjodelius@tikkurila.com, 072-204 15 08 

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
 
Tikkurila är en nordisk färgleverantör, vars produkter är tillverkade av omsorgsfullt utvalda råvaror. I varumärkes-
portföljenfinns marknadsledande varumärken som Alcro och Beckers, vars omtyckta produkter uppfyller
högt ställda kvalitetskrav. Tikkurilas vision är att skapa ytor som gör en skillnad. 2017 hade Tikkurila Group en
omsättning på EUR 582,4 milj (2016 EUR 572 milj.).

När husfasaden industrimålas med Pinja Protect G eller Pinja Protect GM 

och sedan slutbehandlas med en Svanenmärkt fasadärg från Alcro eller 

Beckers blir målningen helt Svanenmärkt i alla tre steg.



 

INFÖR VALET:
RÖD ELLER BLÅ?

ELLER KANSKE BÅDA?

Ta GROHE:s parti när du ska välja nytt till köket.  
Då får du hållbara produkter som sparar energi och miljö.  
Den integrerade vattenkokaren GROHE Red ger dig  
kokande vatten på nolltid. Köksblandaren GROHE Blue  
levererar filtrerat bubbelvatten direkt ur kranen.
Läs mer på Grohe.se GROHE Red GROHE Blue
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Skandinaviska Områdesskydd 
växer kraftigt och är idag en 

av de större aktörerna för 
stängsel, bullerskydd, glas-

räcken och andra områdes-
skydd på marknaden. 

Framgången beror på flera 
aspekter, menar bolagets 

VD Jimmy Ekman.

Våga möta både små och stora kunder 
– ett framgångskoncept

- Vi vågar sticka ut lite i branschen 
och ta våra egna vägar. Vi vågar hantera 
både stora och små kunder, och vi har 
lyckats skapa en organisation som kan 
hantera väldigt olika typer av förfråg-
ningar. Dessutom slutar vi aldrig att 
jobba med produktutveckling, säger 
Jimmy.

Under hösten rullar flera stora projekt 
parallellt. I Norrtälje Hamn monterar 
företaget glasräcke längs fasaden på 
det nybyggda, 17 våningar höga tornet. 
I Danderyd byggs de sista etapperna 
av ett större bullerskyddsprojekt på 
flera hundra meter, och i Tierp pågår  
montage av närmare en kilometer 
larmat industristängsel och flera stora 
automatiska industrigrindar. Samtidigt 
fortsätter privatkundernas förfrågning-
ar att komma in, och varje dag monteras 
ett flertal projekt för privatkunder runt 
om i landet. 

På det egna lagret utanför Stockholm 
har man inte känt av någon nedgång 
efter vårens och sommarens högtryck. 
Lagret förser omkring 40 montörer med 
material för montage, och genom 
den egna E-handeln Stängselbutiken 

levereras varje dag stora kvantiteter 
stängsel, staket och grindar till Sveri-
ges alla hörn. 

- Vi har en övertygelse om att alla 
kunder förtjänar material av riktigt 
hög kvalitet och vi jobbar mycket med 
kundfokus, säger Jimmy Ekman. Med 
sådana gemensamma nämnare går 
det utmärkt att kombinera arbetet 
mot privatpersoner med arbetet mot 
större företag och kommuner. Det 

handlar i slutänden om att våga fråga 
sig vad som är viktigt för den enskilda 
kunden, vad vi kan göra för att på bästa 
sätt täcka kundens behov och vilka 
produkter vi behöver ha för att göra 
jobbet riktigt bra.

FÖRETAGSPRESENTATION

www.stängselbutiken.se

Webbplattformen Add - ger det medarbetarna vill ha
Genom att använda ett webbaserat system som är 
enkelt att växa i och där varje medarbetare får till-
gång till just den information de behöver direkt i sin 
dator, surfplatta eller telefon, effektiviserar det dag-
liga arbetet avsevärt.

Formbarheten i Add ger dig utrymme att inte alltid behö-
va fatta de rätta besluten direkt. Funktioner och lösning-
ar, som bland annat ärende-, dokument- och avtalshan-
tering kan enkelt bytas ut eller läggas till i efterhand. 

”Add är ett enkelt och lättanvänt redskap för dokument-
hantering, möteshantering, process- och ärendehante-
ring m.m, som gör det smidigt att upprätta och ajourhål-
la även komplicerade integrerade ledningssystem.”

   
  www.addsystems.com | 08-545 664 00 | info@addsystems.com

Testa en månad 
kostnadsfritt
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Steens Mekaniska är en kontraktstillverkare som erbjuder kundanpassade 
produktionstjänster till kunder inom tillverknings-, maskin- och automations-
industrin, av allt från tillverkning av enskilda mekaniska komponenter och 
delsystem till kompletta maskin- och automationssystem.

Vi har en modern produktionsanläggning på 6000 m2 med kapacitet inom 
skärande bearbetning, svetsning, lackering och systemmontage.  
Ladda ner vår broschyr på steensmek.se

Har du behov av tillverkning av          
maskinkomponenter?

STORA

steensmek.se    
0502-175 00

Möt oss på
mässan! 
A04:29 DAGS ATT BOKA TID FÖR

FÖNSTERBYTE!

08-540 205 05, Sågvägen 3, Åkersberga
www.takochfonsterakuten.se

Svenska kvalitetsfönster och 
dörrar från Traryd.

Utnytt ja ROT-avdraget.

Kontakta oss för kostnadsfritt 
hembesök och off ert!

dörrar från Traryd.

VI ÄR PROFFS 

på fönster- och dörrmontering!

- Vi byter även innerdörrar -

150m2 UTSTÄLLNING

RobotMäklarna AB bildades 
1997, för att ett stort behov fanns 
för begagnade lösningar inom 
robotautomation, såväl inom 
svetsning som annan automation. 
Behovet fi nns kvar och vi fortsätter 
att hjälpa stora som små företag.

Vår anläggnings verksamhet 
(samarbets partners) arbetar 
endast med kvalitets lösningar, 
dessa tillsammans med 
vår gedigna kunskap och 
erfarenhet, gör att ett samarbete 

med Robotmäklarna med 
samarbetspartners, borgar för 
såväl trygghet, kunskap och 
kvalitet.

Våra partners utvecklar, 
tillverkar och installerar 
kundanpassade robotlösningar 
för automation, med både nya 
och begagnade robotar.

Vi har idag fl er än 950 robotar 
i anläggningar i drift ute hos 
våra kunder.

Vi lämnar alltid 12 månaders garant från produktionsstart.
Vi ser fram emot en kontakt med er!

Att kvalitet lönar sig är inget nytt!
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Tuffast!
Hos oss är all el producerad  

med Sveriges tuffaste miljökrav 

– Bra Miljöval. Den enda riktiga

miljömärkningen på el, enligt

Naturskyddsföreningens

hårda krav.

Välj klimatsmart du med! 

Läs mer på falkenberg-energi.se
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Industriella företag som Sandvik, Atlas Cop-
co, och Ikea tillhör vår långa och stolta kund-
lista men även diverse Universitet som Lund 
och Linköping har nytta av våra 3D skanners 
och mjukvaror.

Ledande produkter kommer från Artec3D 
som är mer eller mindre ensamma om det 
absolut bästa 3D skanners som säljs globalt.

Med deras super snabba och intelligenta 
mjukvara kan man skanna allt från ett mynt 
till ett stort fl ygplan eller ett hus utan problem. 
Från medicinska applikationer till brottsplats-
undersökningar samt konst och kulturell digi-
talisering/bevaring jobbar vi med alla möjliga 
kunder och deras behov. Oft ast börjar det med 
en konsultation, sedan skräddarsyr vi en tek-
nisk lösning för just deras behov. Detta inne-
bär ökad produktivitet samt besparad energi 
för bolaget eller kunden.

Reverse Engineering samt kvalitets kon-
troll är något av det vanligaste där vi tillhan-

dahåller dessa användningsområden, mjukva-
rorna kommer från ledande Geomagic, GOM 
och Artec3D. Vi jobbar även med kunder som  
har SolidWorks eller andra CAD program då 
fi lformaten är samma i alla program.

Scan 3D Innovations tillsammans med Devin-
sense AB öppnar inom kort en 3D Studio i 
Stockholm där vi kommer ha Artec3D Skan-
ners, Optitrack Motion Capture System för 
rörelseanalys, VR/AR, Robotic samt Anima-
tions projekt. Ett spel bolag till exempel kan 
hyra vår studio för att skapa nya karaktärer och 
rörelsemönster för dessa alternativt testa på och 
köpa systemen som vi kommer ha i studion.

Vi har kunskap kring alla olika applikatio-
ner från konst till Industriella sådana och är 
ledande i dessa tider av "digitalisering".

VD och grundare av Scan 3D Innovations 
AB är Teddy Larsson som under många år har 

jobbat internationellt med dessa tekniker fram-
förallt i Tyskland som är längre fram i använ-
dandet av 3D system som skanners och CAD. 
Skulle vi inte kunna tillfredsställa våra kunders 
behov har vi ett enormt nätverk av människor 
som vi kan koppla ihop med kunden.

Besök oss på www.s3di.com
och i monter C03:13 på Elmia 

Subcontractor mässan

FÖRETAGSPRESENTATION

SCAN 3D INNOVATIONS 
– ledande i 3D-skannings utrustning 

Scan 3D Innovations 
AB är ledande i 3D 

Skannings utrustning 
samt har 14 år av 

kunskap kring allt 
inom 3D. Vi är nu inne 

på vårt tredje år som 
företag och hanterar 
Sverige och Norges 

behov och efterfrågan 
av 3D teknik.

Wedas undervattensrobotar (bottendammsugare) 
rengör dammar, tankar, reservoarer och bassänger. 
Inom industrin (stålverk, kärnkraftverk m.fl.), 
vattenverk och publika bassänger
 
Gör din insats för miljön genom att:
- Spara Vatten
- Minska kemikalieanvändningen
och undvik onödiga driftsstörningar 
p.g.a. orent vatten i cirkulationssystemen

UNDER YTAN...UNDER YTAN...

Kontakta oss för mer information

 www.weda.se • 08-55032550 • Underwater cleaners • Made in Sweden

Weda AB...
efter 100 år i 

branschen är vi 
fortfarande kvar 

på botten...



FRAMTIDENS ENERGI 
FINNS RAKT FRAMFÖR VÅRA ÖGON

Det finns en värmekälla som är helt naturlig. Som är fri från tillsatser  
och helt förnybar, och som växer mitt framför oss. Vi pratar om skogen, förstås.

Den mörka, vackra skogen, vars restprodukter via modern teknik  
blir en värmekälla för hushåll och industrier i hela Sverige, och som ger ett  

löfte om en ljus framtid.
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Vad gör Good Solutions?
Vi ger fabrikschefer och produktions-
ledning svar på varför man missar 
leveransplaner, varför man inte 
kommer upp i volym och varför 
kostnadskalkylen inte håller när 
man ändrar volymer.

Studier från bland andra 
Chalmers visar att en snittfab-
rik endast använder ca 50% av 
sin kapacitet. 

Vår standardprogramvara  
RS Production visar fabrikens förluster 
och tydliggör orsakerna till förlusterna. Alla 
från ledning till operatörer kan enkelt ta till  
sig informationen. Programvaran tydliggör sedan 
var man ska utföra åtgärder för att nå fabrikens 
dolda potential. 

Vilka konkreta exempel kan ni nämna?
Det handlar om att få fakta och tydlighet kring 
det som många ofta känner på sig. Med fakta i 
ryggen kan man besluta om åtgärder som nästan 
omgående ökar effektiviteten.

Vi har en kund som i ett produktionsavsnitt ökade 
genomflödet med 20% efter några snabba åt-
gärder. Detta bara någon månad efter införandet 
av RS Production.

En annan kund till oss har lyckats 
dubblera fabrikens omsättning utan 

maskininvesteringar. Resultaten 
kom genom att systematiskt 

arbeta fram standardiserade 
instruktioner för att avhjälpa 
de störningar som identifierats 
med hjälp av RS Production.

Hur funkar det i vardagen?
Fakta från RS Production be-

höver möta fabrikens arbetspro-
cesser och medarbetare i deras 

vardag. Det innebär att automatisera 
data till rapporter och visualisera 

beslutsunderlag på ett händelsestyrt sätt 
som alla kan se och förstå.

Till förbättringsmöten är RS Production en källa 
till fakta kring samband och trender. Det gör det 
enklare att fatta rätt beslut om åtgärder.

Enkelt utryckt är RS Production både är ett verktyg 
för att hitta problem och genom standardiserat 
arbetssätt lösa dem.

Hur går det till att komma igång?
Vi ser till att få förutsättningarna på plats i kun-
dens organisation. Genom workshops och utbild-
ningar ser vi till att arbetsprocesser och medar-
betare kommer igång på ett tryggt och snabbt sätt.

På bara några månader är kunden igång och kan 
snabbare ta mer faktagrundade beslut som börjar 
driva produktivitet och effektivitet.

Om det behövs så hjälper vi också till i integrationer 
med både maskiner och affärssystem.

Har alla nytta av detta?
Vi hjälper företag igång på den nivå som passar dem. 
Vi föreslår en störningsmodell som är anpassad 
till kundens produktionsorganisation och mognad. 
Många gånger görs förändingen för komplicerad. 
Men med en lättbegriplig bild av var produktivi-
tet går förlorad blir det enklare att sätta in rätt 
åtgärder för att öka utfallet.

Det låter för enkelt?
Både och. RS Production är en avancerad konstruk-
tion, men efter att ha jobbat med detta i över tio år 
vet vi att våra kunders framgång ligger i enkelheten 
i lösningen. All den tid vi har investerat i att bygga 
RS Production kommer våra kunder till nytta genom 
enkelheten för användarna. Det gör att medar-
betarna kan ta bättre beslut snabbare. 

Är detta Industri 4.0?
Begrepp som MES, Smarta fabriker och Industri 
4.0 betyder mycket olika för olika personer. Utan 
att definiera exakt vad begreppen innebär så kan 
man säga att RS Production och digitalisering av 
produktionsprocesser definitivt är en del av alla de 
där begreppen.

Finns det mer information?
Det går bra att kontakta mig direkt men det bästa är 
att boka en demo på vår hemsida. “Seeing is believing”.  

www.goodsolutions.se

Frigör den dolda fabriken
Good Solutions hjälper industriföretag att öka avkastningen på 
investeringar i fabriker och maskiner. Vi pratade med bolagets 
medgrundare och VD Mikael Persson för att höra hur det går till.

BUBLAR PresentsBUBLAR PresentsBUBLAR Presents

The World’s first immersive

mobile boxing game!
mobile boxing game!

See you in the ring!
an IOS exclusive augmented reality game glowing gloves TM 

 for more information visit glowing-gloves.com
or download the game (beta version) on the app store

BUBLAR GROUP AB (publ) is listed on the NGM Nordic MTF
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Kina som målmedvetet klättrar i värdekedjan. 
Det är i dag ett innovativt industriland som 
sprutar ut patent på löpande band och fak-
tiskt sätter miljön i fokus när man nystruk-
turerar. Det är lätt att förstå paniken i USA, 
ett land som inte enbart består av Kalifornien 
utan har gamla, förlegade strukturer som allt-
jämt härskar. 

När Kina investerar strategiskt i världen 
så behövs ingen superanalys för att begripa 
vad Trumps USA håller på med.  Någonstans 
i min kropp kan jag förstå hans handlande i 
perspektivet rättvisa i handelsvärlden – typ 
lika aff ärsvillkor.

Bekymret är hur USA agerar med en pre-
sident som hämtar sin erfarenhet från fastig-
hetsvärden och en förhandlingsmetodik som 
går ut på att testa motståndaren med ytterlig-
heter, ett språk och agerande som resten av 
världen inte kan förutse och allt blir oförut-
sägbart – aggressivt och livsfarligt för indu-
strin som behöver stabilitet och långsiktighet. 

Vi har en vana att ta till oss nya gränssnitt, 
och en nyfi ken förmåga att utveckla nya app-
likationer i takt med en exponentiellt fartsti-
gande utveckling spunnet kring fl öden av 
ettor och nollor.

Parallellt med en handelsvärld som ritas om 
genomgår industrin ett slags paradigmskift e 
som Tyskland kallar 4.0, digitalt, uppkopplat 
och automatiserat och det är just därför jag tror 
att vi i lilla Sverige kan vara med. I vårt svens-
ka DNA som stavas samarbete trimmat av en 
hel generation uppväxta med hemdatorpro-
grammet på sent 90-tal har vi en jättemöjlig-
het framför länder som inte delar vårt arv och 
DNA. Det är inte konstigt att svensk fordonsin-

dustri ligger i framkant med självkörande tek-
nik, en världsledande datorspelindustri och en 
produktion som allt mer automatiseras.

I väntan på teleportering kommer fortfa-
rande transporten av kroppar och lådor att ske 
på hjul, men med den stora skillnaden – auto-
matiserat. Vi kommer att vara med om skift e 
från att äga transportmedlet till att få trans-
porten som en tjänst oavsett kropp eller låda, 
ett skift e som kommer att ställa traditionella 
aff ärsmodeller på ända och faktiskt hur och 
till vem vi utvecklar nya transportsätt – mobi-
litet. Det är redan tydligt med takt att vi ser 
helt nya mobilitetslösningar som inte är bygg-
da på hjul utan kring en dator – att ett kom-
munikationsgränssnitt som blir till den egent-
liga aff ären.

Arkitekterna bakom mobilitetslösningen 
kommer att utveckla produkterna kring gräns-
snittet mellan gods och person, alltså alla app-
likationer som passageraren kan ta del av eller 
för att eff ektivisera resan – allt lagrat i ett moln 
av ettor och nollor. Samhällen och infrastruk-
tur kommer att anpassas, vem behöver trafi kljus 
eller parkeringsplatser enligt dagens struktur?

I perioden av ett slags vakuum mellan 
långsiktighet och kortsiktiga positioner av 
ettan och tvåan på handelskartan har vi möj-
ligheten att sätta vår egen agenda för framti-
den, tryggheten och jobben. 

Medan Kina jobbar långsiktigt och Trump 
”obstruerar”, behöver vi ta möjligheten att age-
ra i helt andra banor än traditionell fyraårspe-
riod där det lilla sker under en mandatperiod 
och styrt av taktiserande politiker. 

Vi måste sätta vår egen industriagenda, 

inte bara med ett Näringsdepartement i spet-
sen. Jag hade gärna sett att Sverige tar lärdom 
av exempelvis Storbritannien där man inrät-
tat industriråd med medlemmar som är till-
satta för att överbrygga mandatperioder och 
genomföra strukturförändring utifrån analys 
och sedan policys. Kartläggningen skall välja 
bort sådant som vårt land redan är hopplöst 
eft er och välja in sådant som vi är duktiga på, 
typ systemutveckling i samklang med miljö, 
samhälle och individ.

Vi behöver en strategi som tar vara på vårt 
DNA och vänder detta till vår ”USP” och på 
riktigt satsar på den nya formen av mobilitet 
drivet av automatiserat, digitaliserat och med 
nya aff ärsmodeller. 

Sverige har ett öppet och pragmatiskt 
arbetssätt där vi hjälps åt och inte hindras av 
hierarkier. Ett arbetssätt som är väldigt mer 
eff ektivt än på andra håll i världen – fundera 
på hur ett land 0.15% av jordens befolkning 
har producerat så många innovationer.

Kanske vi i Sverige kan får ett ”superdepar-
tement” där man samlar Tillväxtfi nansiering, 
Tillväxtutbildning, Forskning & Utvecklings-
program, .... under ett enda departement och 
där en ingrediens i receptet är ett slags Growth 
Operations Council i direkt anslutning till 
departementet – som en slags rådgivande och 
policyorganisation och som blir oberoende av 
demokratiska val. Jag tror med en övergripan-
de setup så kan tunga investeringsbeslut för 
landet tas på ett annat sätt än det görs i dag – 
bara som en tanke.

Fredrik Sidahl,
CEO FKG

Kalkylerat inför ett 
mellanårsval sätter 
Trump press på en 

hel industrivärld. 
Handelskriget kommer 

att innebära egna 
förluster precis som förra 

gången USA rörde runt 
i världshandeln. Någon 
måste väl rimligtvis ha 
sagt till honom att det 
kostar mer än vad det 

smakar, som när George 
W Bush införde ståltullar 

2002 för att sedan se 
200 000 jobb försvinna 

på två år, och senare 
ta bort tullarna.

Möjligheter i ett 
globalpolitiskt vakuum



Välkommen till 
Smartare Industri!
Årets mötesplats för alla som arbetar med utveckling på Sveriges industriföretag.

smartareindustri.se

29 november på Münchenbryggeriet.

”Så arbetar Husqvarna 
för att bygga sin 
innovationsförmåga”

Anders Johanson 
Senior Vice President, Technology 
Office & CTO på Husqvarna Group

”Den besvärliga och 
kreativa kunden”

Christina Öhman
Director of Business Development 
på RISE

”Våga jobba mer 
strukturerat med 
innovation”

Sofie Lindblom
VD på ideation360. Tidigare bl a 
som innovationschef på Spotify

”Få olika branscher, städer 
och konsumenter utföra 
inovativa experiment”

Jon Haag
Head of Test & Demonstration 
Office på RISE

Snart är det dags för Smartare Industri som är årets 
mötesplats för alla som arbetar med utveckling på små 
till stora industriföretag i Sverige. Under denna dag 
kommer vi att utbyta idéer samt inspireras av de senaste 
innovationerna för att bli mer framgångsrika i våra egna 
utvecklingsprojekt. 
         På Smartare Industri blir du uppdaterad om de 
senaste metoderna och verktygen samt får träffa exper-

terna i branschen som kan hjälpa dig med innovations-
projekten i ditt företag. Vi ger dig helt enkelt rätt förut-
sättningar för att forma nya hållbara affärsidéer baserade 
på digital teknik och låter dig inspireras kring möjlighe-
terna med de senaste teknologierna. 
         Efter denna dag får du med dig hur du praktiskt 
kan gå tillväga för att höja innovationsnivån samt arbeta 
både smartare och effektivare.”

Från programmet:

rabatt på biljettpriset 
om du anger koden

10 %
”SMARTARE”

när du bokar på hemsidan.
(ord. pris 4995 kr 

ex. moms)

Smartare Industri i sammarbete med:
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Behov av en chef på kort varsel?
Hör av dig till oss idag! Vi är kända för vårt stora nätverk av beslutsfattare 
och ledningspersoner som fi nns tillgängliga för interimsuppdrag.

Ring: 08 - 562 930 30
Maila: info@scandinavianexecutive.se

www.scandinavianexecutive.se

Erfarna interimschefer, snabb hjälp, resultat!

FULL KOLL PÅ SÄNDNINGEN
C S 2 4  –  N Ä S T A  G E N E R A T I O N S  T R A N S P O R T L Ö S N I N G  R E D A N  I D A G

TRANSPARENS FRÅN A TILL B 
CS24 är en automatiserad digital tjänst 
som matchar transportköpare med 
transportörer. Via en webbaserad 
plattform visas fordon med ledig 
lastkapacitet och pågående sändningar. 
Systemet ger en rekommendation om 
lämplig transportör och hela kedjan kan 
börja. Sändningen kan följas  hela vägen  
i realtid.

MILJÖPÅVERKAN I KLARTEXT
För de flesta företag är transporterna 
en viktig del för att nå uppsatta 
miljömål. Redovisningen från 
transportleverantörerna är dock bara 
antaganden. Med CS24 ges en fullständig 
CO2-rapport på sändningsnivå istället för 
uppskattade siffror.

CS24 I FEM STEG:
• Skapa konto
• Registrera bokning
• Få erbjudande 
• Ha kontroll under transport
• Historik och CO2-rapport

INFORMATION OCH KONTAKT:
www.cargospace24.eu
info@cargospace24.eu

 SÄNDNINGSSTATUS

PALL: Maskindelar
ETA: 23:54. Motala, port 12
VÄGFÖRHÅLLANDEN: Normala
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Vill du kvalitetssäkra din verksamhet? 
Du som arbetar inom förskola, skola, kulturskola eller fritidsgård kan få hjälp med 

det systematiska kvalitetsarbetet av Q-Steps Kvalitetssäkring AB (www.q-steps.se).

Vårt system QUALIS ligger i framkant och vi erbjuder olika verktyg för att 

bedöma det systematiska kvalitetsarbetet inom skilda områden, bland annat 

med hjälp av enkäter, självvärderingar, HUR-frågor och externa granskningar. Vi 

arbetar utifrån tre perspektiv: samhälls-, grupp- och individperspektiv.

Aktuella områden som vi betonar:

• Bättre kunskapsresultat

• Allas ansvar — ömsesidig tillit

• Delaktighet — gemensamt förhållningssätt

• Respekt för lärare och pedagoger

• Samverkan med föräldrar, andra enheter, myndigheter och föreningar

• Digitalisering och hälsofrämjande skolutveckling

• Förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

• Jämställdhet

Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015 och 2017 tilldelades kommuner som 

arbetat med Qualis!

K V A L I T E T S S Ä K R I N G

www.q-steps.se

08-410 928 40
info@q-steps.se

NGC kommer att delta i utställningen på 
ExxonMobil Chemical i bås B5-5319 och 
presentera sitt Acti-Tech™ kompatibilizer 
innovativa sortiment av maleic anhydride 
(MAH) ympad Vistamaxx™ prestanda poly-
mer. Dessa nya lösningar produceras under 
licens av ExxonMobil Chemical, vilket gör att 
NGC kan utnyttja sin patenterade teknik för 
ympning av Vistamaxx prestationspolymerer.

Acti-Tech 08MA18-kompatibiliserare är en 
MAX-lösning med hög gradering, vilket för-
bättrar kompatibiliteten och vidhäft ningen 
i en mängd olika applikationer, vilket inne-
bär att de fyllda formuleringarna blir betyd-
ligt enklare att bearbeta medan träkomposit 
eller naturliga fi berföreningar får ökad slag-
motstånd.

Dessutom möjliggör Acti-Tech 08MA18-
kompatibiliseraren smältimpregnering som 
kombinerar en utmärkt bindning på polyes-
tergarn eller kolfi bertyger med en hög smält-
fl ödeshastighet (MFR) på 80g / 10min.

NGC har utökat sitt kompetensområde 
genom utvecklingen av Acti-Tech-kompati-
biliserare och ett ständigt ökande antal pro-
jekt inom blandning och återvinning. Nya 
möjligheter i skräddarsydd formulering och 
process utvärderas av det tekniska laget base-
rat i Danmark och Frankrike.

Kom och träff a våra experter på den 26:e 
FAKUMA, utställningshallen B5, ExxonMo-
bil Chemical stand B5-5319.

FÖRETAGSPRESENTATION

NORDIC GRAFTING
COMPANY A / S

presenterar sin nya Acti-Tech™ 08MA18 
high fl ow grade compatibilizer vid FAKUMA 2018

Nordic Grafting Company (NGC) presenterar en 
ny högfl ödes-kompatibiliserare med en mycket hög 

funktionalitet, den 26:e FAKUMA som äger rum den 16-20 
oktober 2018 i Friedrichshafen, Tyskland.

OM FÖRETAGET:

Nordic Grafting Company A / S 
(NGC) grundades som dotterbolag 
till Bjørn Thorsen A / S i oktober 
2016. Genom att utnyttja den pa-
tenterade teknologin från Exxon-
Mobil till Bjørn Thorsen utvecklar 
NGC sitt eget proprietära utbud 
av funktionaliserade Acti -Tech™ 
-kompatibilisatorer.

www.ngc-nordic.com
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 SBRs nätverk 
 Rådgivning 
 Marknadsföringshjälp 

Läs mer på sbr.se

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för  ingenjörer inom 
bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas 
yrkeskunnande samt   värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Som medlem i  
SBR Byggingenjörerna  
får du tillgång till:

 Specialistutbildningar

 Förmåner 
  Rätten till den skyddande 
titeln ingenjör SBR

Tjäna pengar genom 
ledtidsförkortning!
Med YourFlow skapar ni själva:
• Bättre produktionslösningar!
• Större besparingar!
• Driv i förbättringsarbetet!
• Bättre teamwork!
• Ökad kompetens!
Ledtidsförkortning 
är det kraftfullaste 
sättet att minska 
produktionskostnaden.

Använd YourFlow för att 
uppnå effektiva flöden 
och verkliga resultat.

www.yourflow.se
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Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobil telefoner, WiFi och trådlöst 
uppkopplade datorer ökar risken för symtom på psykisk ohälsa såsom huvud-
värk, sömnsvårig heter, onormal trötthet och depression samt kan orsaka cancer. 
Mikrovågs strålningen är klassad som ”möjligen cancer fram kallande” av IARC. 
236 forskare begär att allmänheten informeras om riskerna och skyddas bättre.

Det har blivit vanligare med 
WiFi, bär bara datorer och 
mobil telefoner i arbets livet.
Samtidigt har psykisk ohälsa ökat mycket och 
ut  gör idag en stor del av sjukskrivningarna.  
Cancer i huvud- och hals området ökar också.

www.stralskyddsstiftelsen.se

Vågbrytaren, riksföreningen mot  
hälsovådlig elektromagnetisk strålning

sh
u
tt
er
st
o
ck
.c
o
m

Vi är teknologipartnern 
för er digitala transformation.

Kontakta oss så berättar vi mer!

infosthlm@qamcom.se
Läs mer på www.qamcom.se Vi rekryterar!

Qamcom är experter på sensorer, inbyggda system, 
trådlös uppkoppling, moln-infrastruktur och AI analys och 
vi hjälper våra kunder att ta fram anpassade industriella 
IoT-lösningar för sina verksamheter.

Med 140 utvecklare med både lång erfarenhet och djup 
expertis tillhandahåller Qamcom specifika specialisttjänster, 
produktutveckling samt kompletta systemlösningar för 
industriella applikationer. Ni kan affären, vi kan tekniken.

Vi gör gummi 
grönt igen
Nya, unika materialegenskaper med 
återvunnet vulkaniserat gummi. 

Vad är unikt med Ecorub ?
– Ecorub är ett innovationsdrivet företag 
som främst utvecklar nya typer av hybrid-
material.

 Vår specialitet är att omvandla vulkani-
serat gummi, gamla bildäck, samt återvunna 
plaster till Hybridmaterialet TPRR, termo-
plastiskt återvunnet gummi.

Vad kan TPRR användas till ?
I princip kan man tillverka alla produkter 
som idag tillverkas av konventionella gummi 
och plast material, så när vi lanserade mate-
rialet var det främst fördelen med den sänkta 
produktionskostnaden som drev eft erfrågan 
på TPRR materialet.

Avslutningsvis, fi nns det några miljöför-
delar med TPRR ?
Ja. I dagsläget kasseras ca 300 miljoner däck 
årligen i Europa och övervägande delen går 
till förbränning och landfyllnad. Detta är ett 
mycket stort miljöproblem och ett extremt 
slöseri med Jordens resurser.

Om däcken i stället omvandlas till TPRR 

minskar utsläppen av förbränningsgaser 
rejält. Dessutom kan TPRR återvinnas gång 
eft er gång som fullvärdigt material i en cir-
kulär och grön ekonomi. Miljövinsterna blir 
därmed mycket stora, och vinsterna uppstår 
dessutom inom många skilda områden. Det 
är dessutom en miljö investering som sänker 
produktionskostnaden, enbart detta är unikt! 

FÖRETAGSPRESENTATION

VULKANISERAT GUMMI BLIR NYA HYBRIDMATERIAL
Intervju med Tony Rönnqvist, Försäljningschef på Ecorub AB Skellefteå.



SPECIALISTER PÅ 
WEB OCH E-HANDEL

Internet: https://webbfabriken.com
Telefon: 08-446 00 88
E-post: info@webbfabriken.com©2002-2018 Webbfabriken. Alla rättigheter ägs av Webbfabriken. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

Gå in på www.webbfabriken.com och läs mer om våra tjänster.

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

Vi är Webbfabriken® och vi erbjuder säkerhetslösningar inom IT och webb. I vårt webbhotell är er hemsida trygg och tillsammans 
med våra drift och underhållsavtal får ni all hjälp som behövs. Vi hjälper till med uppdateringar av WordPress baserade hemsidor 
samt ger råd och tips gällande säkerhet. Webbfabrikens AI säkerhetslösning WFSecAPI® ger er extra säkerhet och skydd.

Vill ni bygga om eller uppdatera er hemsida? Webbfabrikens webbyrå tar hand om allt åt er. Har er hemsida hackats eller skadats? Vi 
tar bort skadlig kod plus går igenom hela hemsidan för att hitta sätt att göra den säkrare. Få också hög säkerhet genom att flytta er 
hemsida till Webbfabrikens webbhotell.

Webbfabriken grundades av Robert Ikenberg som i över 2 decenium arbetat med IT säkerhet, IT-drift, e-handel och webbutveckling.

Webbfabriken E-handel för både stora och små företag!
Gör som inreda.com - driv er internetförsäljning med hjälp av våra e-handelslösningar. 

Inreda.com är en av Sveriges första nätbutiker som slog upp portarna redan 1999. Då var  
internet fortfarande under utveckling med mycket begränsad teknik. Tack vare Webbfab-
rikens e-handelslösningar har nätbutiken genom åren ständigt förbättrats, byggts om och 
uppdaterats till dagens moderna teknik. Inreda säljer snygga saker för hemmet.
 

Besök gärna www.inreda.com

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®



Tel: 031-750 87 00   www.svema.se   
E-post: intresserad@svema.se   

Sluta gissa,
vi ger er svaret.

Vi ger er insikten om hur ert varumärke uppfattas på marknaden i
form av kännedom, omdöme, lojalitet och mycket mer.
SveMa har sedan 1985 hjälp företag i olika branscher att undersöka
hur de uppfattas på marknaden. Oavsätt vilket behov ni har på 
företaget kan SveMa undersöka och leverera en tydlig rapport med
lättolkat resultat. Vårt verktyg hjälper kunder att få kontroll över
sitt varumärke som levererar trygghet över tid. På ett enkelt och
lättarbetat sätt hjälper SveMa stora och små företag att maximera
sina möjligheter. 

Verkar detta intressant och du skulle vilja veta hur ditt varumärke uppfattas, maila till intresserad@svema.se
De 10 första som anmäler sitt intresse erhåller en kundundersökning kostnadsfritt.
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C. Edgren AB  •  019-30 74 50  •  www.c-edgren.se

Vi hjälper dig hitta 
rätt fästelement



Hyr en av våra fullt utrustade 99 lägenheter med 2-3 sovrum som inkluderar:

• On-site conciergeprogram 
       och reception öppen
       sju dagar i veckan

• Tillgång till mötesrum
• Höghastighetsbredband
• Marbellas bästa utsikt

Från 1 200 € per månad
när du bokar innan 30 november

Kontakta oss även för konferensbokningar 
Maila Henric Persson på hp@quartiers.se för mer information

DRIV DITT BOLAG
FRÅN SPANSKA SOLKUSTEN
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DAGS ATT GÅ FRÅN BUSINESS INTELLIGENCE TILL BUSINESS INNOVATION

BI³
Advectas är Nordens främsta totalleverantör inom Business Intelligence & Data Science. Vi skapar lösningar och bygger system som hjälper beslutsfattare på  
alla nivåer att fatta bättre beslut baserade på datadrivna insikter. Advectas består av drygt 200 specialister inom beslutsstöd i Sverige, Danmark och Norge.

Kombinera BI med Artificiell Intelligence och du får det vi 
på Advectas kallar Data Science. Med avancerad data-
analys och strategiskt ledningsstöd hjälper vi dig att gå 
från en reaktiv till en proaktiv strategi, där verksamhets-

optimering och affärsutveckling inte bara stöttas, utan 
även formas med hjälp av datadrivna insikter. Om du vill 
tillhöra de digitala ledarna är det dags att ta klivet till 
Data Science och Business Innovation. www.advectas.se

www.svenskcertifiering.se

Vill ert företag vara en del  
av ett vinnande team? 
Kontakta oss för en dialog så berättar  
vi mer hur en certifiering kan lyfta  
ert företag. Svensk Certifiering står för 
modern revisionsteknik med fokus  
på nyckeltal. Vi lever som vi lär och  
blev för andra året i rad utnämnda av  
VA (Veckans Affärer) som superföretag.  
Vårt NKI (nöjd kund index) är 4,7 av 
5 möjliga.

Svensk Certifiering har troligtvis  
Sveriges nöjdaste  kunder!
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Vi utvecklar belysning
Unika lösningar framtagna för just er applikation

www.agolux.se
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TOMAL AB, BOL 110 
S-311 65 VESSIGEBRO 

Group 

ISO 9001:2008 
Quality Certificate 

Miljöteknik i världsklass! 
 

Tomal AB erbjuder allt du behöver för hantering av fasta material som silos, pulver-
behållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningstankar, storsäckstömmare, 
pneumatiska transporter och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.  
 
Vi är ett ingenjörs-, innovations- och verkstadsföretag som kundanpassar efter Dina behov. 
 
Företaget är ett av de ledande i branschen inom miljöteknik, med leveranser till kommu-
ner, energikraftverk, reningsverk, pappersbruk och många andra kunder där kvalitets-
kraven är höga. Våra kunder är både nationella och globala. 
 
 
Vi fortsätter expandera och söker nu även en Teknisk Chef. Läs mer på www.tomal.se 

Tomal är certifierade 
enligt EN 1090-1 och 
ISO 3834-2. 

Eplan arbetar med kunder inom i stort sett 
varje segment för att tillhandahålla process-
optimerande mjukvara och för att möjliggö-
ra att rätt data tillgängliggörs i rätt fas.

Fredrik Wåhlstrand menar att vi på ett 
konkret sätt måste börja tala mer om hur 
Industri 4.0 faktiskt gör skillnad:

– Resonemanget är universellt, men om 
vi intresserar oss för en komponent, exem-
pelvis en hydraulpump i en grävmaskin, 
fi nns det oft ast en fastlagd generell gräns för 
hur många drift timmar den ska klara av. När 
den har gått sina timmar byts den förhopp-
ningsvis ut.

Run to failure är fortfarande normen i 
många industrier och ett kostsamt sätt att 
operera på. Faktum är att metrik som drift -
timmar säger väldigt lite om det faktiska sli-
taget, menar Fredrik Wåhlstrand.

– Om du istället kan ta del av data som visar 
hur hårt hydraulpumpen har körts, vilka 
timmar den har varit i aktiv drift  och vil-
ka timmar den har stått på tomgång, då har 
man helt andra förutsättningar. Detta kräver 
att man har möjligheten och kunskapen att 
samköra ett antal mätstorheter mot varann. 
Data kan redan i dag hjälpa till att ge till-
förlitliga rekommendationer utöver antalet 
drift timmar, i vissa fall till och med maxi-
mera drift tiden. Data ger möjlighet att eff ek-
tivisera arbetet och markant sänka total cost 
of ownership.

På samma sätt som Industri 4.0 förändrar 
hur data hanteras och kommer användaren 
till gagn genom produktlivscykeln, revolu-
tionerar Eplan också industrin genom auto-
matisering av konstruktionsförloppet. Ett 
exempel är verktyget Cogineer, som innebär 
att du kan skapa exempelvis elektriska sche-
man genom en knapptryckning. 

– Resultatet är en mycket snabbare kon-
struktionsprocess, en högre kvalitet och lägre 
kostnad för såväl kundunika projekt som hög-
serieproduktion, säger Fredrik Wåhlstrand.

För att möjliggöra ett verkligt digitalt arbete 
från start till mål har Eplan också utvecklat 
sin dataportal, en cloudbaserad databas med 
över 800 000 färdiga komponenter, kom-
pletta med all teknisk dokumentation, som 
kan användas i Eplan-projekt. Med hjälp av 

verktyget Propanel kan användaren 
sedan producera digitala versio-
ner av fysiska produkter och skicka 
dem direkt till produktion:  

– I slutändan utmynnar våra lösningar i 
en väldigt stark plattform där du kan und-
vika manuella processer genom att automa-
tisera. Det är ett konkret exempel på hur 
Industri 4.0 kan användas för att skapa vär-
de för kunden genom hela livscykeln, avslu-
tar Fredrik Wåhlstrand.

FÖRETAGSPRESENTATION

LÅT KUNDNYTTAN STYRA 
SAMTALET OM INDUSTRI 4.0

Vem gynnas av 
Industri 4.0 och hur löser 

det industrins dagliga 
utmaningar? Det är 

kundnyttan som måste 
få styra samtalet, menar 

Eplans Norden-vd Fredrik 
Wåhlstrand.

FAKTA

I över 30 år har vi utvecklat 
konstruktionslösningar och 
som en del av företagsgrup-
pen Friedhelm Loh Group står 
vi för ständig utveckling och 
innovationskraft, kontinuitet 
och investeringssäkerhet.
I enighet med vårt motto 
"EPLAN - Efficient Engine-
ering“ erbjuder vi innovativa 
lösningar för olika konstruk-
tionsdiscipliner och industri. 
Till vårt utbud hör även kva-
lificerade konsulttjänster för 
individuell anpassning och 
integrering av företagssystem.
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Modern löneoutsourcing
Rätt verktyg för rätt lön

Tel 0200-265 266   info@pakompetens.se   www.pakompetens.se

 STOCKHOLM    MALMÖ    GÖTEBORG

Med våra webbaserade lösningar får alla 
anställda en personlig portal med bl.a. 

Egen Chattfunktion
Historisk lönedata

Egen Helpdesk / ärendehantering

Lönespecifikationer
Tidrapportering
Reserapportering

Dokumenthantering

Dessutom...
Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, 
lösningsförslag till projektledning, driftsättning, 
utbildning och på-platsen-support.

Pss
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Rollbaserade lösningar 
”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”
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– Vårt uppdrag är att se till att arbetslivet får 
rätt kompetens. Sen vi startade yrkeshög-
skolan på Xenter, har vi examinerat 2 000 
studerande inom bristyrken. Vi har varit 
framgångsrika och sex månader eft er exa-
men har 9 av 10 jobb inom sin bransch. En 
stor del av den framgången ligger i att före-
tag och branschföreningar är med och utfor-
mar utbildningarna. De studerande gör ock-
så praktik vilket gör att fl era företag redan då 
hittar kvalifi cerad personal som passar före-
taget. På så sätt slipper man lägga pengar på 
rekryteringsarbete, säger Håkan Sundborg 
chef för yrkeshögskolan på Xenter.

Idag driver Xenter 12 utbildningar tillsam-
mans med ett fl ertal branscher inom indu-
strin, exempelvis tekniker inom elfordon, 
hiss, storkök, 3D-tillverkning och IT-säker-
het. Xenter har både en stor och samlad kun-
skap vad gäller utbildning och ändamålsenliga 
lokaler med modern teknik. Till exempel har 
vi labb för mekatronik, rulltrappa, hissar och 
3D-tillverkning.

- Det är faktiskt ganska enkelt för företag 
att skräddarsy en utbildning för att passa de 
egna behoven. Företagen kontaktar oss för att 
diskutera kompetensförsörjning och utifrån 
det skapar vi en ansökan till Myndigheten 
för yrkeshögskola, säger Andreas Stockhaus, 
som arbetar med utveckling av nya utbild-
ningar på Xenter

Xenter har utvecklat olika typer av yrkeshög-
skoleutbildningar sedan 2006. Då hade ggra-
fi ska branschen ett stort rekryteringsbehov. 
Idag är bilden en annan och andra branscher 
har sökt samverkan kring nya utbildningar. Ett 
exempel är Hissförbundet som nu driver yrkes-
högskoleutbildning tillsammans med Xenter.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Xenter 

och tillsammans säkrar vi branschens kompe-
tensförsörjning. Vi har också gemensamt defi -
nierat kunskapskraven, utvecklat kursplaner 
och skapat realistiska labbmiljöer, säger Daniel 
Nyman, ordförande hissförbundet.

Xenter ligger i Tumba ca 25 min 
från Stockholms central med pendeltåg 

www.xenter.se

YRKESHÖGSKOLAN LÖSER 
KOMPETENSBRISTEN

Var med och starta en 
yrkeshögskoleutbildning. 

Du kan delta i arbetet 
med att skräddarsy 

en rekryteringsbas för 
din bransch. Xenter 

har kompetensen och 
har de senaste 10 

åren skapat ett 30-tal 
utbildningar i samarbete 
med näringslivet. Xenter 

söker statsbidrag 
från Myndigheten för 
yrkeshögskolan och 

utbildningen är kostnadsfri 
för både företag och 

de studerande.

Studerande i Xenters hisslabb.

3D-labbet med skrivare är viktigt för att de studerande ska kunna 
göra labbövningar med rätt teknik.

Hiss- och 3D-företagen har fl era gånger använt konferensanläggningen.



Erfarenhet 
sedan 1923!
Erfarenhet 
sedan 1923!

Europas största webbutik
för elektronik och teknik

Allt inom elektronik, komponenter, teknik och verktyg 
till företaget och hemmet

Lär känna oss på
www.conrad.se

Offertförfrågan: sales@conrad.se

Erfarenhet 
sedan 1923!

Erfarenhet 
sedan 1923!
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Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

CLOUDCLOUD Guest Wi-Fio

INSTALLATION

DRIFTAD WI-FI

Riktigt bra Wi-Fi för
• Dina gäster
• Dina medarbetare
• Din verksamhet

https://www.relacom.se/relacom-wifi-cloud/

Wi-Fi i samarbete med

DU BJUDER DINA 
BESÖKARE PÅ KAFFE.

SMAKAR DITT WI-FI 
LIKA GOTT?

Kontakt: wifi@relacom.com
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www.powertools.se • 0171-66 30 00

HYDRAULISK  
MUTTERDRAGARE
CAP 250-16 000 Nm
7% noggrannhet,  
inget behov av mothåll,  
högt varvtal.

Innovativa verktyg för  
industrin ger effektivitet,  

kraft & precision

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

NORDIQGROUP.COM

this is our home!

this is our strength!

this is our priority!
Deras inlägg bygger på ett svenskt patent 
som utvecklats under 20 år och de har i 
dag förtroendet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag.

– Många gör gipsavgjutningar i liggan-
de och obelastat läge. Vi gör avgjutningen i 
belastat läge eft ersom vi menar att det är så 
din fot ser ut när du påfrestar den.

Inläggen är smala och smidiga och har 
stöd för din fot så att du får en neutral fot-
led och inte snedställer foten. Dessutom är 
alla inlägg aktiva vilket innebär att de har 
en viss svikt i sig, säger Kjell på Fotkomfort.

Vilka är de vanligaste problemen folk 
har som söker sig till er?
Förutom rygg-, höft- och knäsmärtor kan 
man också få ont i fötterna, problem med 
framvalv i foten som har sjunkit ihop 
och nerver som ligger i kläm, även kallat 
Mortons neurom. Det här känner du av 
som en kramp i tårna eller känselbortfall. 
Hallux Valgus är också vanligt förekom-
mande, snedställd och förstorad stortå-
led. Plantar Fasciit och hälsporre är andra 
vanliga problem.

Hur går ett besök hos er till?
–Vi börjar med en undersökning av dina 
fötter och du får stå på en så kallad spegel-
låda där vi analyserar dina problem. Utifrån 
problemen som vi ser i analysen korrigerar 
vi eventuell pronation/ supination och lyf-
ter valvet. Vid behov kan vi också place-
ra en pelott i inlägget. Inläggen slipas och 
anpassas eft er dina behov och eft er cirka 
40-60 minuter är inlägget klart och kunden 
kan direkt gå med sina nya inlägg.

FOTKOMFORT
Vi fi nns i

Uppsala på Kålsängsgränd 10 C,
Stockholm på Odengatan 80-82 och i 

Enköping på Linbanegatan 8.

0771–130 130
www.fotkomfort.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ONÖDIG SJUKFRÅNVARO?
RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMARTAN 

KAN BERO PÅ FÖTTERNA

I dag  fi nns det många 
som gör formgjutna inlägg 

men inte på samma 
sätt som Fotkomfort.

300:- RABATT 
till nya kunder

NU 1 500:-
Ord. pris 1 800:-

ange rabattkod:
INDUSTRI

Erbjudandet gäller
t.o.m 30/11-18 och 

kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

På ScanPack udstiller vi flg. maskiner: 
Doypack posepakker, HFFS posepakker,  
Tablettæller, etiketmaskine.
Desuden vor Semiautomatiske produkt serie:  
lågpåsætter, etiketpåsætter, olie fylde maskine  
og induktionsforsegler for dåser.

www.pack-engineering.com | Telefon: 6070 3876

 
 
 
 
 

23.-26. oktober i Göteborg  
Stand nummer F03:59

Be
sø

g 
os
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å

FLEKSIBLE  
EMBALLAGEMASKINER
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Genom att eff ektivisera inom olika områden 
hjälper Mantec företag att minska sina kostna-
der och öka intäkterna. Bolaget har varit verk-
samt i 20 år och har genomfört ca 500 projekt.

– Vi är verksamma i olika delar av värl-
den, dock mest i Norden och våra kunder är 
allt från medelstora till stora företag. Vi har 
bland annat genomfört projekt tillsammans 
med Autoliv, Husqvarna, Skanska, Stena, 
Trelleborg och Kinnarps, för att nämna några 
exempel. Just nu har vi många uppdrag från 
företag inom byggindustrin och automotive 
branschen, säger Göran R. Svensson, VD på 
Mantec Management och styrelseordförande 
i Mantec International.

Första fasen i ett projekt är oft ast en för-
studie på ca tre kalenderveckor då konsulter 
från Mantec besöker företaget för att under-
söka vad som kan förbättras, berättar Göran 
R. Svensson och fortsätter:

– Vi tittar till exempel på hur mycket icke 
värdeskapande tid som fi nns, hur man kan 
förbättra och förenkla processerna, förkorta 
ledtider, reducera verksamhetskostnader och 
därigenom förbättra lönsamheten. Vi beräk-
nar hur mycket kunden kan spara genom att 
implementera förbättringarna och vad det 
kostar att genomföra dem.

Steg två i processen är att få förbättringarna 
genomförda, det tar oft ast sex till nio månader 
och under den perioden är Mantecs konsulter 
på plats ute i verksamheten.

– Vissa kunder vill att vi fokuserar på alla 
delar av verksamheten, från administration till 
logistik och produktion, medan andra vill att 
vi ska hjälpa dem med ett specifi kt område, 
säger Göran R. Svensson och fortsätter:

– I och med att vi har så lång erfarenhet, ser 
vi vad som behöver göras och vi har utveck-
lat metoder för att få det gjort. Vi följer även 
upp med förändringarna eft er uppdragets slut 
för att se till att förbättringarna blir beståen-
de. De allra fl esta av våra kunder blir väldigt 
nöjda och ber oss att fortsätta i en annan del 
av företaget. I fl era företag har vi genomfört 
sammanlagt ett tiotal projekt. Vi har fått mer 
än 300 referensbrev från våra uppdragsgivare.

Eff ektivisering är Mantecs huvudområde 
men företaget arbetar även med att öka kun-
ders försäljning och att rekrytera och hyra 
ut chefer vid behov. Detta område växer nu 
snabbt.

– Vi tar in enbart konsulter som har tidi-
gare erfarenhet av att arbeta på chefsnivå. Det 
innebär dock inte att de måste ha var vd eller 
högsta chef. Våra ca 150 konsulter har alla 
varit  verksamma inom näringslivet ett antal 
år och har erfarenhet av förändringsarbete, 
vilket är viktigt eft ersom det inte alltid är lätt 
att genomföra förändringar, avslutar Göran R. 
Svensson.

FÖRETAGSPRESENTATION

MANTEC EFFEKTIVISERAR FÖRETAG 
– samt rekryterar och hyr ut chefer

Konsultbolaget Mantec 
hjälper företag världen 

över att eff ektivisera 
sina verksamheter.

 – Vår långa 
erfarenhet och höga 

kompetensnivå gör att 
kunderna ofta 

kommer tillbaka, säger 
vd Göran R. Svensson

KORT OM MANTEC

Mantec är ett konsultföretag som hjälper 
sina kunder att öka deras effektivitet, 
reducera verksamhetskostnader, förkorta 
ledtider, förbättra leveransprecision, öka 
sin försäljning med mera. Mantec ger inte 
bara råd - vi implementerar. Vi hjälper 
kunden att få förbättringarna genomför-
da. Ett genomsnittligt projekt som berör 
en verksamhet om ca 200 anställda, upp-
når minskade kostnader om ca 20MSEK, 
det är i genomsnitt två till fem gånger 
högre än kostnaden att anlita Mantec för 
att genomföra projektet. Kontakta Göran 
R Svensson på 0706-318 618.Läs mer på: www.mantec.se

Göran R. Svensson



The perfect seal to 
minimise food waste 
Flexible, fast and hygienic, our tray sealers deliver 
impeccable seals. No matter the seal type, pack 
appearance or MAP application. Whether you are  
packing meat in trays or salad in bowls, your product  
will remain fresher for longer. Reducing waste for your 
customer and giving your reputation the seal of approval.

Work in harmony with Ishida. 

ishidaeurope.com
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Vill du också stärka  
din konkurrenskraft?
NOTEs höga kvalitet bidrar till våra kunders 
utveckling och framgångar, det är vi stolta över. 
Vi är en tillverknings- och logistikpartner för 
elektronikprodukter som möter våra kunders 
höga krav på leveransprecision och totalkostnad.  
Med tillverkning i både Europa och Asien erbjuder 
vi det som passar dig som kund bäst. 

Läs mer och kontakta oss på 
www.note.eu, info@note.eu, 08-568 990 00.

Arcticus Systems gör realtid förutsägbar
Med sina forskningsbaserade 
 produkter säkrar och  certiferar 
Arcticus Systems mjukvara i 
 inbyggda system. Genom att 
 matematiskt analysera och synte-
tisera konstruktionen av  inbyggda 
system,  kortas testtiden samt 
garanterar  kvalitetenav mjukvaran 
avsevärt.

Att traditionellt 
verifera och 
certifera 
mjukvara i 
 realtidssystem 
är tiskrävande. 

Vår nisch är 
att erbjuda metodik och verktyg för 
formell analys av mjukvaruintensiva 
komplexa system där säkerhetskritiska 
funktioner ska utföras vid rätt tidpunkt 

oavsett  systemets tillstånd. Med hjälp 
av våra Rubus- produkter kan  kunden 
analysera mjukvarukonstruktionens 
 realtidsegenskaper.
Rubus-produkterna, som är certiferade 
enligt ISO 26262 ASIL D, baseras på 
 state of the art-teknik utvecklat i sam-
arbete med forskare från Mälardalens 
Högskola som har och har haft stor 
betydelse vid utvecklingen av produkter-
na. Vi är en  viktig brygga mellan akademin 
och industrin.  Vi implementerar deras 
forskningsresultat i våra verktyg och 
levererar till våra  kunder. Tack vare våra 
forskningssamarbeten i  nationella projekt 
(KK, VR, VINNOVA) och internationella 
projekt  (ARTEMIS, ITEA3) ligger vi i 
frontlinjen inom detta område.

Läs mer på: www.arcticus-systems.com

Arcticus Systems gör realtid förutsägbar

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ARCTICUS SYSTEMS

Att traditionellt verifera och certifera 
mjukvara i realtidssystem är tiskrävande. Vår 
nisch är att erbjuda metodik och verktyg för 
formell analys av mjukvaruintensiva kom-
plexa system där säkerhetskritiska funktioner 
ska utföras vid rätt tidpunkt oavsett systemets 
tillstånd. Med hjälp av våra Rubus-produkter 
kan kunden analysera mjukvarukonstruktio-
nens realtidsegenskaper.

Rubus-produkterna, som är certiferade 
enligt ISO 26262 ASIL D, baseras på state 
of the art-teknik utvecklat i samarbete med 
forskare från Mälardalens Högskola som har 
och har haft stor betydelse vid utvecklingen 
av produkterna. Vi är en viktig brygga mellan 
akademin och industrin. Vi implementerar 
deras forskningsresultat i våra verktyg och le-
vererar till våra kunder. Tack vare våra forsk-
ningssamarbeten i nationella projekt (KK, 
VR, VINNOVA) och internationella projekt 
(ARTEMIS, ITEA3) ligger vi i frontlinjen inom 
detta område.

Läs mer på:
www.arcticus-systems.com

Med sina forskningsbaserade 
produkter säkrar och certiferar Arc-
ticus Systems mjukvara i inbyggda 
system. Genom att matematiskt 
analysera och syntetisera konstruk-
tionen av inbyggda system, kortas 
testtiden samt garanterar kvaliteten 
av mjukvaran avsevärt.

Vid en akademisk högtid 2013 utsågs grundaren av  
Arcticus System, Kurt-Lennart Lundbäck till heders-
doktor vid Mälardalens Högskola.

Kurt-Lennart Lundbäck, VD &  
John Lundbäck, Utvecklingschef 

Att traditionellt verifi era och certifi era 
mjukvara i realtidssystem är kostsamt och 
tidskrävande. Vår nisch är att erbjuda meto-
dik och verktyg för formell analys av mjuk-
varuintensiva komplexa system där säker-
hetskritiska funktioner ska utföras vid rätt 
tidpunkt oavsett systemets tillstånd. Med 
hjälp av våra Rubus-produkter kan kunden 
analysera mjukvarukonstruktionens real-
tidsegenskaper.

Rubus-produkterna, som är certifi erade 

enligt ISO 26262 ASIL D, baseras på ”state 
of the art” teknik utvecklat i samarbete med 
forskare från Mälardalens Högskola som har 
och har haft  stor betydelse vid utvecklingen 
av produkterna. Vi är en viktig brygga mel-
lan akademin och industrin. Vi implemen-
terar deras forskningsresultat i våra verktyg 
och levererar till våra kunder, som vi har ett 
nära samarbete med sedan många år. Tack 
vare våra forskningssamarbeten i nationella 
projekt (KK, VR, VINNOVA) och internatio-

nella projekt (ARTEMIS, ITEA3) ligger vi i 
frontlinjen inom detta område.

Läs mer på:
www.arcticus-systems.com

FÖRETAGSPRESENTATION

ARCTICUS SYSTEMS
GÖR REALTID FÖRUTSÄGBAR

 Med sina 
forskningsbaserade 

produkter för 
mjukvaruutveckling 

av  säkerhetskritiska 
realtidssystem, 

säkrar och certifi erar 
Arcticus Systems 

mjukvara i inbyggda 
system. Genom att 

matematiskt analysera 
och syntetisera 

mjukvarukonstruktionen 
av inbyggdasystem, 

förenklas certifi ering. 
Traditionell verifi ering 

genom testning kan 
inte garantera kvalitet 

och är resurskrävande. 



Vår förmåga att  göra ski l lnad.

Ibland handlar det om hundradelssekunder. Andra 
gånger är det gruvlaster som ska koordineras. Eller 
komplexa trafikledningssystem som ska garantera 
säkerhet och framkomlighet. Gemensamt är att det 
krävs ett väl intrimmat team som tillsammans tar 
sig an hela jobbet.

Från starten för drygt tjugo år sedan har vi byggt 
upp vår organisation för att kunna ta ett helhets-
ansvar i multidisciplinära industriprojekt. Vi har 
utvecklat en projektförmåga utöver det vanliga. 

Och tillsammans med vår finansiella styrka kan vi 
erbjuda totallösningar som få andra kan komma i 
närheten av.

Läs mer om hur våra automationslösningar har ut-
vecklat och effektiviserat verksamheten för mängffektiviserat verksamheten för mängff -
der av företag. Samtidigt som vi tillsammans gjort 
skillnad för människor och varit med och bidragit 
till ett lite bättre samhälle.

midrocautomation.se



KompetensVeckan
12-17 november 2018 STOCKHOLM

www.kompetensveckan.se

Arrangeras av KompetensGruppen
08-202110 eller info@kompetensgruppen.se

Seminarier om kompetensutveckling, HR, ledarskap,  
arbetsglädje och hälsa i företag och offentlig sektor.  

Vi ses på World Trade Center i Stockholm 12-17 november!

Frida Södermark
Passion som drivkraft

Micke Darmell
Rätt fokus ger ökad energi

Se hela programmet och boka på

Cecilia Åkesdotter
Lyckade möten
med besvärliga personer

Åsa Sundelin & Martin Johansson
Hur bygger vi en lärande organi-
sation i ett digitalt samhälle?

Soki Choi
Banbrytande fakta om tarmfloran, 
hjärnan och psykisk ohälsa

Jenny Åkerman
Ja tack, hjärna!

Hans Uhrus
Information och kriskommunikation

Mansur Köyluoglu 
Arbeta smartare 

– personlig effektivitet

Christer Olsson
Det personliga 

ledarskapets 3 dimensioner

Bengt Wahlström
Digital transformation 

– inget blir sig likt

Anders Hanson
Ledarskapets väg 
mot ökad tillit

Ebbe Nordahl & Dan Larsson
Ny säkerhetsskyddslag  

– är ni redo?



Kör den, låt den inte bara  
driva vind för våg

En luftballongs hastighet och riktning är bestämd av vinden. För luftballongsfarare är att driva med vinden  
en erfarenhet, en utmaning och en del av tjusningen. I er produktion vill ni förstås inte lämna något åt slumpen. 
Allting måste vara perfekt koordinerat och exakt sammanflätat. Ni kan säkerställa detta genom linjära givare, 
vinkelgivare och pulsgivare från HEIDENHAIN. De står för mycket hög precision samt hastighetskontroll och  
är en viktig del i ert systems pålitlighet. Med vår långa erfarenhet och know-how av utveckling och tillverkning  
av avancerade mätinstrument samt styrsystem, lägger vi grunden för automatisering av morgondagens fabriker 
och produktionsmaskiner. Denna erfarenhet garanterar och kommer även fortsättningsvis att garantera säkerhet  
och pålitlighet som ni behöver på er väg till toppen.

HEIDENHAIN Scandinavia AB 127 39 Skärholmen, Sweden Telefon +46 8 531 933 50 www.heidenhain.se

Vinkelgivare  Linjära skalor  TNC-styrsystem  Digitala räknare  Mätgivare  Pulsgivare
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INNOVATIONINDUSTRI.COM

Sveriges lägsta priser och högsta kvalitet!
Letar du efter ett nyckelfärdigt hem? Eller kanske ett fritidshus, kontor eller studentbostad?
Vår ambition är att erbjuda landets mest prisvärda och flexibla hem. Vi kallar huset Rullebo.

Kontakta Calle Kindbom för mer information, tel. 0705-515023, e-post: calle@rullebo.com www.rullebo.com

Den lilla stugan med 
den stora funktionen!

GODKÄND
FÖR

ÅRETRUNT
BOENDE

Prod u kter för tak
och fasad !

www.isola .se B yg g  bättre, enklare

- B itu menbaserad e tätskiktsmattor och  membraner 
- Taksh ing el
- Plåttak Powertekk
- Und erlag stäckning ar/u nd erlag sd u kar 
- Gröna tak
- Tyvek® Vind skyd d

Isola u tvecklar och  levererar fu nktionella tak-och  fasadprodu kter till den nord iska byg g bransch en.
Vi h ar ett brett produ ktprog ram av exponerade och  inbyg g da kvalitetsprodu kter.

Svenska dagbl tak og fasad.qxp_Layout 1  24.05.2018  13.41  Side 1
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INNOVATIONINDUSTRI.COM

_din partner för 
robotbaserad automation

www.kuka.se, +46 31 726 62 00, info@kuka.se

robotbaserad automation

www.kuka.se, +46 31 726 62 00, info@kuka.se

Kontakta oss: silfonline@silf.se    08-752 16 80    www.silf.se

Kompetens-
utveckla dig

Silfs utbildningar  
innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik-  
och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt,  
taktiskt eller strategiskt. 
Våra utbildningar  
är internationellt gångbara och finns anpassade för  
både privat och offentlig sektor. 
Silfs pedagogik  
grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar  
till praktisk handling i den egna organisationen.

– inom inköp, logistik,  
offentlig upphandling,  
affärsförhandling

Vi har utbildningen du behöver för att nå toppen inom ditt område

Silf_248x178_svd_1805.indd   1 2018-05-18   10:48



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

·  Rådgivare för 20 % av de bostäder 
som byggs i Stockholms län

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning

www.restate.se
info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm
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