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ANNA ÖHRWALL RÖNNBÄCK
Hon är professor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet 
och forskar även inom produktutveckling och affärsutveckling 
för företag i samverkan, samt IT-stöd för kommunikation mellan 
företag i samverkan.  Anna Öhrwall Rönnbäck har en stark passion 
för entreprenörsandan i Gnosjöregionen och är en av initiativtagarna 
till Automation Småland och har som husforskare och processledare 
drivit projektet framåt. 

BJÖRN LANGBECK
Industriexpert på Tillväxtverket. Har en bakgrund som civilingenjör i 

maskinteknik och teknologie doktor från KTH och har jobbat med 
industrinära forskning och konsultverksamhet på Swerea IVF. 

- Ett effektivt produktionsflöde, flödeseffektivitet och logistiken runt 
omkring är en förutsättning för en kostnadseffektiv framställning  

av produkter och således direkt avgörande för lönsamheten i ett  
tillverkande företag.

CEVAT ELIK 
Senior Manager, Technical Sales Manufacturing CoE EuroNorth Das-
sault Systèmes. 

DEJAN VITOROVIĆ  
Business Development Manager, Dassault Systèmes. 
 
Dassault Systèmes är ett franskt företag som levererar lösningar 
inom 3D och PLM mjukvaror till mer än 220 000 kunder i 140 länder 
sedan 1981.

- Som ledande inom 3D-upplevelser, uppmuntrar våra samarbets-
lösningar till innovation och ger utökade möjligheter för den virtuella 
världen att förbättra den fysiska.  

 

FRIDA ANDERSSON 
Med fokus på kompetensförsörjning och digitalisering bistår Frida 
Andersson och Teknikföretagen sina medlemsföretag med rådgivning 
och stöd så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i 
världsklass. Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorga-
nisationer med 3 900 medlemsföretag. 

- Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrens-
förutsättningar. 

 
PER ERIKSSON 

Som politiker och ledamot för nämnden ”Arbetsmarknad, Näringsliv 
och Attraktivitet” Region Jönköpings län, anser Per Eriksson att 
samverkan gör skillnad. 

- Det viktigaste uppdraget för Region Jönköpings läns nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet är att vara en katalysator för 

regional utveckling och samverkan. 

PER FALK
Med en produktionsanläggning som är något utöver det vanliga, har Per Falk, vd på Falks 
Metall i Gnosjö en passion för automatisering och teknik.  Den 7500 kvadratmeter stora 
fabriken är idag fylld med en tekniskt avancerad maskinpark. CNC-svarvar, transfermaskiner 
och längdsvarvar kompletteras med en FMS-anläggning som bearbetar kuts, gjutna och 
smidda ämnen till färdig detalj.

- Vi har alltid arbetat med förbättringar på olika sätt. Våra kunder och leverantörer utmanar oss 
för att vi ska bli ännu bättre.

 

JOHAN BENGTSSON 
Som teknisk utvecklingschef på Göteborgs Tekniska College, vill 
Johan Bengtsson lyfta fram teknikintresset hos unga.   
 
- Jag brukar använda mig av ordet ”Smarta fabriker” när jag pratar om 
framtidens produktion, nyindustrialisering och digitalisering av indu-
strin. En ”Smart fabrik” innehåller den senaste tekniken, är uppkopplad 
mot molnet, du kan övervaka den från din smartphone, den har en digital 
tvilling för virtuell simulering osv. Men en ”Smart fabrik” är även en fabrik som lockar ungdomar 
att söka sig till tekniska studier för att sen jobba inom industrin. En ”Smart fabrik” är en attraktiv 
och hållbar arbetsplats med goda arbetsförhållanden som ger Sverige konkurrenskraft och 
förnyelse. 

JOHAN CARLSTEDT  
Johan Carlstedt, är projektledare för IVAs projekt Smart Industri B2B.  IVA 

har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, 
specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. 
H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs 
verksamhet.  

- Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Den utmanar befintliga 
tekniker och produktionsmetoder när nya produkter tas fram. De digita-

liserade processerna och tjänsterna förutsätter inte bara kommunikation 
mellan människa och maskin utan också mellan maskiner.
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JAN ARONSON 
Jan Aronson är vd på Formteknik Verktyg Anderstorp som är en leverantör och utvecklings-
partner av formverktyg och formsprutade plastdetaljer. Vi är helt enkelt specialister på att 
skapa former. 

- Vi levererar idag kompetens, verktyg och produktion av plastdetaljer åt fordonsindustrin,  
medicintekniks industri och verkstadsindustrin. Krävande företag i utvecklingsstarka branscher 
som vi är stolta över att få vara nära. 

JÖRGEN JOHANSSON,  
Företagsägare, och entreprenör.  IKV TOOLS är ett modernt verktygsföretag med ambitioner 
och kännetecknas av att målmedvetet arbeta med effektivisering för att uppnå kvalitet och 
nöjda kunder. 

- Vår framgång ligger främst i en ökad produktionseffektivitet med hjälp av medarbetarnas 
självstyrande grupporganisering och högt ställda krav på planering, samarbetsförmåga, effekti-
vitet och snabba, korta kommunikationsvägar mellan produktionsgrupperna.

MATS HILDING  
Mats Hilding är vd för Axelent AB vars omsättning de  senaste fem åren 
har ökat med drygt 170 miljoner kronor och antalet anställda har blivit 
ett 60-tal fler. I dag har man omkring 200 anställda, varav hälften i 
Hillerstorp. Koncernen arbetar med säkerhet för maskiner, byggen 
och lager. Bland annat tillverkar man gallerskydd att använda runt 
maskiner inom industrin. I gruppen ingår tre företag, samt försälj-
ningskontor i ett 50-tal länder världen runt.

Axelent har gjort sig känt som bland annat sponsor av idrott, man 
byggde nya räddningsstationen i Hillerstorp och har skänkt bidrag till 
offer för naturkatastrof.  

- Attraktivitet är en framgångsfaktor. För att locka ny kunskap och arbetskraft  
gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som syns på olika sätt.

MATTIAS LUNDBERG
Mattias Lundberg ansvarar för SSF nya program för industridoktorander, och arbetar med 
utvärderingar samt utlysningar inom framförallt produktionsområdet. Han har stor inter-
nationell erfarenhet av utmaningar inom forskning och innovation. Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 
600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfi-
nansieringssystemet.

MIKAEL KRAFT
Som sälj- och marknadsansvarig för Factory Automation och Motion 
Control vill Mikael Kraft fortsätta sätta Siemens på kartan som digitali-
seringens främsta spelare.

- Svensk produktionsindustri har position och mognad att använda det 
digitala stödet – det är här som svensk industri står sig jättestark. Jag 
är övertygad om att ju mer dessa möjligheter nyttjas och kapitaliseras, 
desto mer kommer produktion att flytta hem. Dessa möjligheter har 
alla länder men Sverige har mognaden att använda det digitaliseringen 
erbjuder och därigenom få minskad time-to-market, ökad flexibilitet och 
högre kvalitet, resurseffektivitet och produktivitet. Det är detta som gör 
att Sverige kommer att ha en jättestark position – bara vi säkerställer att vi 
kapitaliserar på möjligheterna.

RICHARD SKOGWARD 
Richard Skogward är vd för Axelent Engineering AB och som vice  
ordförande aktivt engagerad i Föreningen Automationsföretagen 
Sverige som är företagsklustret bakom projektet Automation 
Småland. 
 
- Tänk om. Glöm lågkostnadsland. Tänk högproduktivitetsland! Det 
blåser tydliga vindar inom industrin som alla pekar åt samma håll; Det är 
dags att byta mindset. Sluta att prata i termer som tillverkning i lågkostnads-
land och att det skulle vara lösningen till stärkt konkurrenskraft. 
 

TERO STJERNSTOFT, VINNOVA
Tero arbetar som programchef för Sveriges innovationsmyndighet 

Vinnova. Industriell utveckling har varit temat i hans program: 
FFI (fordonsindustrin), Produktion2030, Produktionslyftet (Lean 
produktion) och Eureka. Före Vinnova arbetade Tero som forskare 
både på KTH samt Swerea IVF och har praktisk erfarenhet som chef 
för produktionsutveckling hos Volvo CE. Tero Stjernstoft har en Ph.D. 

från KTH. 

 
ULF SJÖLIN
Ulf Sjölin, är vd på Nominit som grundades i Värnamo 1937 och den 
röda tråden genom hela företagets historia är just bearbetning av 
trådmaterial. En verksamhet som ligger i framkant vad gäller teknik, 
utrustning och kompetens. 



www.automationsmaland.se
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