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STUDIEBESÖK 
Guidad tur och studiebesök till tre företag i Gnosjöregionen: 

Axelent, Hillerstorp 
CNC Factory, Värnamo 
Styrkonstruktion, Vaggeryd 

Automation Småland

SAMLING 11:30 - 12:25
SAMLING
Axelent konferenscenter

      

Mingellunch

KRAFTEN BAKOM MASKINEN 
är människan och idag skall 
vi alla lyfta blicken! Det är 

dags att skrota gamla tankesätt och 
istället identifiera nya möjligheter. 

Syftet med Automation Småland 
är att stärka tillverkningsindustrin 
främst i Småland med omnejd, och 
vi vill bjuda dig på en spännande 
dag om automation, digitalisering 
och affärsskapande. Möt Sveri-
ges främsta kunskapsgivare och 
kollegor inom branschen. Vi hoppas 
att du får spännande möten som 
kanske blir en början på nya sam-
arbeten och fångar upp idéer och 
intelligenta lösningar som skapar 
nya värden för dig och din kund.

Du är en viktig kugge i vårt 
framtidsnätverk och vi hälsar dig 
varmt välkommen till Automation 
Smålands årliga konferens den 7 
december 2017 här på Axelent i 
Hillerstorp. I år ett samarrange-
mang med Produktion2030, IVAs 
projekt Smart industri och Region 
Jönköpings län. 

 
VÄLKOMMEN ATT VARA MED 
och rita den digitala kartan som 
stärker svensk industris konkur-
renskraft!  
 
RICHARD SKOGWARD
Automation Småland 
Axelent Engineering

Välkommen till Automation  
Smålands konferens!
Årets största dag för dig som är intresserad av framtidens  
produktionslösningar!

Årets konferens
ARRANGÖRER

Automation Smålands konfe-
rens arrangeras i år i samver-
kan med IVAs projekt Smart 
Industri B2B, Produktion2030, 
Region Jönköpings län och 
lokala medlemsföretag. 

AUTOMATION SMÅLAND 
Genom att utveckla automa-
tionsföretag och formera ett 
kluster av experter på automa-
tion och digitalisering, bidrar vi 
till att ytterligare effektivisera 
och utveckla tillverkningsin-
dustrin och därmed regionens 
konkurrenskraft.  
www.automationsmaland.se

IVA - KUNGLIGA INGEN-
JÖRSVETENSKAPSAKA-
DEMIEN - består av experter 
från näringsliv, akademi och 
förvaltning. Här finns kunskap 
och erfarenhet från nära 1300 
ledamöter. Vårt projekt Smart 
industri uppmärksammar 
och uppmuntrar företag som 
utnyttjar teknikens möjligheter.  
www.iva.se 

PRODUKTION2030 ÄR ETT 
STRATEGISKT innovations-
program och en kraftsamling 
kring produktionsområdet för 
att Sverige skall fortsätta stå 
sig väl internationellt som till-
verkningsland för avancerade 
produkter och tjänster. 
www.produktion2030.se 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
ARBETAR FÖR att stärka 
kompetensförsörjningen och 
stödja näringslivsutveckling-
en i Jönköpings län. Det gör vi 
till exempel genom att skapa 
de bästa förutsättningarna till 
samverkan mellan utbildning, 
arbetsmarknad och näringsliv. 
www.rjl.se  

TILLSAMMANS  
UTVECKLAR VI  
FRAMTIDENS INDUSTRI  
- VI GÖR SKILLNAD!
 
AXELENT GROUP ÄR EN AV 
ÅRETS KONFERENSPART-
NERS och består av de tre fö-
retagen Axelent, Axelent Engi-
neering och Axelent Software. 
Gemensamt för dessa bolag är 
missionen om att göra industrin 
konkurrenskraftig, säker och 
lönsam genom automatisering, 
säkerhet, effektiva rutiner, 
funktion och kompetens. 
www.axelent.se 

CNC FACTORY ERBJUDER 
ETT KOMPLETT ENGAGE-
MANG för effektiv produktion i 
verkstadsindustrin. Ett aktuellt 
projekt är en föryngring av en 
stor karusellsvarv till ett före-
tag inom flygindustrin, som 
ger en problemfri livslängd på 
ytterligare 15 år. Ett exempel 
på hållbarhet inom produktion.  
www.cncfactory.se

STYRKONSTRUKTION KON-
STRUERAR OCH BYGGER 
helhetslösningar anpassade 
för Industriautomation och 
Fastighetsautomation.
Vi är en heltäckande partner 
inom konstruktion, tillverkning, 
maskinmontage, programme-
ring samt igångsättning.
www.styrkonstruktion.se 

AUTOMATION SMÅLANDS MED-
LEMSFÖRETAG ANIMEX, AXELENT 
ENGINEERING, BORS AUTOMATION 
& TOOL, CNC FACTORY, EDSTRÖMS, 
EKATECH, ELAJO, INLEAD AUTOMA-
TION, JE ROBOTTEKNIK & AUTOMA-
TION, LEROCON, MAGNETTEKNIK, 
PEMA METALL, ROBOTTEKNIK, 
SAXE, HILLERSTORP SPECIALMASKI-
NER, SMV INDUSTRIER, STYRKON-
STRUKTION, STYRA, SWEDWELD, 
PLAMEX, ÖSTRAND & HANSEN.  
www.automationsmaland.se 



EN STRATEGI, MÅNGA INSATSER, STARK  
ATTRAKTION.

Utveckling, tillväxt och attraktivitet är starkt beroende 
av varandra. Region Jönköpings län arbetar för att 
stärka kompetensförsörjningen och stödja närings-
livsutvecklingen i länet. På webbplatsen Utveckling 
i Jönköpings län samlas bidrag och möjligheter till 
finansiering av insatser som stärker länets utveckling.

www.utveckling/rjl.se

SMART INDUSTRI
EN NYINDUSTRALISERINGSSTRATEGI FÖR SVERIGE

   2017                2030

        Med gemensamma prioriteringar och krafter 
har svensk industri alla förutsättningar att komma 
vinnande ur den omställning som nu sker och bli 
världsledande inom innovativ och hållbar industriell 
produktion av varor och tjänster. ”
Mikael Damberg 
Närings- och innovationsminister.
www.regeringen.se 
smart-industri - strategiska samverkansprogram

FRAMTIDENS MÖJLIGHETER LIGGER I ATT SKAPA 
AFFÄRER KOPPLAT TILL TEKNOLOGISKA LÖSNINGAR

Ett nytt begrepp inom produktionsbranschen är 
Produktionsinnovation. Detta är enkelt att översätta 
till Automation Smålands medlemmar och deras 
affärsinnehåll - att leverera automationslösningar 
till producerande kunder.  Integrerade industriella 
tjänster kan vara en möjliggörare för såväl köpande 
som säljande företag enligt husforskare Anna Öhrwall 
Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet. 
Ny teknologi ger nya möjligheter till affärer och här 
ser vi att digitalisering på olika sätt kommer att vara 
en viktig kugge i framtida affärer.

www.ltu.se 

HÅLLBARHET ÄR EN AKTUELL OCH VIKTIG  
FRÅGA FÖR DAGENS STUDENTER, MEN  
TEKNIKNIVÅN ÄR EN KRITISK FAKTOR FÖR 
MÅNGA FÖRETAG

Ett nytt direktiv som underlättar samarbetet mellan
robotar och människor utan fysiska hinder inom 
industrin ger nya förutsättningar för träindustrin. Nu 
skapas ett drömläge för att satsa på ny teknik, även i 
mindre företag. Ett av fokusområdena för Automation 
Smålands husforskare Kerstin Johansen, docent vid 
Linköpings universitet som forskar kring hur man kan 
nyttja roboten i kollaborativa lösningar på ett säkert 
sätt. Studenterna får då möjlighet att erhålla kunskap 
om dessa nya möjligheter i kombination med nya till-
lämpningar, inte minst för även träbaserade material 
och andra kombinerade materiallösningar.

www.liu.se

ETT STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM FÖR 
HÅLLBAR PRODUKTION I SVERIGE

Produktion2030 strävar mot målet att skapa en 
nationell bas av forskning, innovation och utbildning 
för konkurrenskraftig svensk produktion år 2030. En 
kraftsamling kring produktionsområdet för att Sverige 
skall fortsätta stå sig väl internationellt som tillverk-
ningsland för avancerade produkter och tjänster. 

www.produktion2030.se 

SMART INDUSTRI- POTENTIAL FÖR SVERIGE

Sverige har byggt mycket av sitt välstånd på indu-
strisektorns framgångar. Industrin kommer även i 
framtiden att ha en avgörande roll för exportintäkter, 
innovationer, forskning och jobbskapande. 

- På Siemens jobbar vi dagligen med att utveckla 
lösningar som hjälper företag att bli effektivare, 
mer miljövänliga och att nyttja digitalisering och 
effektivare produktionsmetoder för att bättre möta 
konsumenternas ökande krav på skräddarsydda lös-
ningar. Siemens koncept för nyindustrialisering med 
den digitala fabriken minskar tiden från idé till färdig 
produkt. Det vet vi.

www.w3.siemens.se

NYTT FORSKNINGSPROJEKT OM ATT FLYTTA 
HEM PRODUKTION FRÅN LÅGKOSTNADSLÄNDER

Hur lönsamt är det egentligen för ett företag att till-
verka sina produkter i så kallade lågkostnadsländer? 
Tekniska Högskolan vid Jönköping University kör ett 
forskningsprojekt med syfte att ta fram ett besluts-
stöd för de företag som överväger reshoring, det vill 
säga att flytta hem produktion från lågkostnadslän-
der. De senaste årtiondena har det varit en stark trend 
bland såväl svenska som andra europeiska företag att 
flytta produktion från ursprungslandet till länder med 
betydligt lägre produktionskostnader. Nu syns en 
tydlig trend i motsatt riktning. Allt fler företag väljer 
att flytta tillbaka produktion till ursprungslandet eller 
till ett land i närheten, vilket brukar kallas reshoring.

www.ju.se

REKORDÅR FÖR SVENSKA UNDERLEVERANTÖRER

– Barometern visar siffror som vi inte har sett sedan 
2010 vilket naturligtvis är mycket glädjande, säger 
Alexander Clomén, chefsjurist på Svensk Industriför-
ening Sinf. 

Ur SINF Underleverantörsbarometer Q3 2017;
Antalet svarande företag som ökat sin omsättning för 
det tredje kvartalet 2017 ligger på över 60 procent.  
75 procent budgeterar med en ökad omsättning 
inför 2018. 63 procent ser tillgången på utbildad 
arbetskraft som ett problem. Och andelen underle-
verantörer som planerar att öka sin personalstyrka 
under tredje kvartalet minskar från 38 procent till 32 
procent. 

www.sinf.se 

DIGITALISERING AV SVENSK INDUSTRI

Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya 
affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter 
och nya lösningar för industrin. Vinnovas verksamhet 
inkluderar satsningar som på olika sätt bidrar till  
digitalisering av industrin. Samverkan mellan stora 
och små företag, akademi och offentlig sektor är 
utgångspunkten i detta arbete. Ta del av många inspi-
rerande projekt som pågår och som redovisas  
på webben. 

www.vinnova.se 

VI SÖKER SMARTA INDUSTRIFÖRETAG

Tillväxtverket har en digitala förslagslåda där du kan 
tipsa om industriföretag som ligger i den industriella 
utvecklingens framkant. Det kan till exempel handla 
om digitalisering, kompetensförsörjning eller innova-
tiva affärsmodeller. Ditt förslag kan resultera i en film 
eller en artikel på denna sida.

www.tillvaxtverket.se 

”



Automation Småland 2017

SCENPROGRAM 12:30-13:30
VÄLKOMMEN 
Mats Hilding, Axelent Group 
Richard Skogward, Automation Småland
 
 
REGIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR  
OCH SATSNINGAR
Per Eriksson, Region Jönköpings län

 
IVA Projekt Smart Industri  
Johan Carlstedt, IVA

 
FÖRETAGENS DIGITALISERING 
UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Mikael Kraft, Siemens

 
NATIONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR  
OCH SATSNINGAR
Paneldiskussion
Björn Langbeck, Tillväxtverket
Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Mikael Kraft, Siemens

 

MINGEL 13:30-14:00
Mingel i utställningsyta

 
Automation Småland 2017

WORKSHOP 14:00-14:45
DIGITALA MÖJLIGHETER OCH  
KOMPETENSFÖRSTÄRKNING  
FÖR FRAMTIDEN
 
Ulf Sjölin, Nominit 
Jörgen Johansson, IKV TOOLS
Jan Aronson, Formteknik Verktyg Anderstorp 
Per Falk, Falks Metall  

Frida Andersson, Teknikföretagen 
Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College 

Mentimeterfrågor och dialog med panel

MINGEL 14:45-15:30
Mingel i utställningsyta

Automation Småland 2017

WORKSHOP 15:30-16:15
SAMVERKAN FÖR EFFEKTIV DIGITALISERING  

Cevat Elik, Dassault Systèmes 
Dejan Vitorović, Dassault Systèmes 
Richard Skogward, Axelent Engineering

Frida Andersson, Teknikföretagen 
Tero Stjernstoft, Vinnova
Björn Langbeck, Tillväxtverket

Mentimeterfrågor och dialog med panel 

Automation Småland 2017

SCENPROGRAM 16:30-17:00 

SUMMERING OCH NÄSTA STEG
Johan Carlstedt, IVA
Richard Skogward, Automation Småland
Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU 

UTDELNING TILL ANDERS AHLSTRÖMS MINNE
Mikael Pekkari, Automation Småland
 

MINGEL 17:00-18:00
Mingel i utställningsyta 

Facilitator
Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU 

Johan Carlstedt, IVA

Mentimeter 
Jan Westberg, IVA

Årets konferens
PARTNERS
ABB ÄR PIONJÄR 
INOM BANBRY-
TANDE TEKNIK 
och styr industriell digitalisering 
mot framtiden. Innovation står 
främst i allt vi gör och mycket 
av den teknik som driver det 
moderna samhället har utveck-
lats av ABB. Varje dag höjer vi 
effektivitet, säkerhet och produk-
tivitet hos energibolag, industri, 
transport och infrastruktur runt 
om i världen.  
Let’s write the future. Together. 
www.abb.com/se 
 

 

 

DASSAULT SYSTÈMES, LEDAN-
DE INOM 3D-UPPLEVELSER, tar 
fram virtuella miljöer för hållbar 
innovation. Dess världsledande 
lösningar förändrar hur produkter 
utvecklas, tillverkas och under-
hålls. Våra samarbetslösningar 
uppmuntrar till innovation och 
ger utökade möjligheter för den 
virtuella världen att förbättra den 
fysiska. Vi ger mervärde till 220 
000 kunder av olika storlek och 
inom olika branscher i fler än 140 
länder. 
www.3ds.com/sverige

FANUC ÄR DET ENDA FÖRE-
TAGET I BRANSCHEN som har 
egen 
utveck-
ling och tillverkning av alla sina 
produkter. Under sextio år har 
vi installerat fler än 3,6 miljoner 
CNC-styrsystem och 400 000 
robotar världen över. Från första 
till sista dagen ger vi våra kunder 
support och assistans för sina FA-
NUC-maskiner. Det spelar ingen 
roll hur länge den har stått på 
verkstadsgolvet. Vi erbjuder lös-
ningar med maximal prestanda 
under hela maskinens livscykel.
www.fanuc.se

Årets konferens
PARTNERS

 
KUKA NORDIC AB I GÖTEBORG 
är ett svenskt dotterbolag till 
KUKA Roboter med huvudkontor 
i Augsburg/Tyskland och räknas 
som en av världens ledande 
leverantörer av industrirobotar. 
Kärnkompetenserna ligger inom 
utveckling, produktion och 
försäljning av industrirobotar, 
styrningar och programvara.
www.kuka.com 

 
MOTOMAN® – ROBOTAR 
FRÅN JAPANSKA YASKAWA 
ELECTRIC CORPORATION är en 
av världens ledande tillverkare av 
industrirobotar, el- och servomo-
torer. Yaskawa har installerat över 
400 000 MOTOMAN-robotar över 
hela världen. I Norden represente-
ras koncernen av Yaskawa Nordic 
AB som grundades i Torsås 1976.

www.motoman.com

UNIVERSAL ROBOTS GÖR 
ROBOTTEKNIKEN tillgänglig 
för alla branscher. Det danska 
företaget har tagit världen med 
storm med unika industriella 
samarbetande robotar (cobots) 
som optimerar produktionen på 
alla växande marknader. Genom 
att erbjuda en 
användarvänlig, 
prisvärd cobot 
sänks automa-
tionsbarriären 
och möjliggör 
automatisering 
i områden som 
tidigare ansågs 
för komplexa el-
ler kostsamma.
www.universal-robots.com



www.automationsmaland.se

FOTO: AXELENT AB, BORS AUTOMATION AB, EKATECH AB, LEROCON AB, WEBOXYGON. 


