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Vi befinner oss mitt uppe i vad som 
kan komma att bli en av de mest 
tongivande händelserna  
i modern tid. På kort tid har 
människor över hela världen fått nya 

levnadsvanor och hela  
branscher har fått drastiskt föränd-
rade förutsättningar. De ledande 
aktörerna inom svenskt näringsliv 
och industrin ger här en inblick i hur 

digitalisering och de senaste tekniska 
innovationerna bidrar till att skapa 
ett konkurrenskraftigt, produktivt 
och hållbart samhälle nu och i fram-
tiden.

Förändrade 
beteenden 
ställer nya 
krav på cyber-
säkerheten
Coronakrisen har vänt upp och ned 
på mycket i samhället och de  
cyberkriminella är inte sena med att 
utnyttja situationen.  Det går tydligt 
att se förändringar i mönstren för hur 
attackerna går tll enligt flera it- 
säkerhetsföretag.

Optimistisk 
syn på svensk 
industris 
framtid 
Vad lär vi oss av en pandemi? Och 
hur kan det ge positiva effekter 
för industrins framtid?  Även om 
Coronakrisen just nu får näringslivet 
att sakta ned kommer vi snart till en 
punkt där det vänder.

Framgång 
genom 
innovation 
Det finns många anledningar till att 
svensk industri står sig väl inter- 
nationellt. Vi har länge varit bra 
på att implementera ny teknik och 
främjat innovationskraften i  
branschen. 

Experterna om: Utmaningar, möjligheter och framtidstro

Digitalisering och säkerhet

SIDAN  10-11

SIDAN  16

SIDAN  18-19

Nya krav på 
kompetens 
Fortsatt fokus på digitalisering, 
uppkoppling och automatisering. 
Företag blir smartare och  
effektivare med hjälp av AI och IoT, 
och ställer högre krav på säkerhet 
och kompetens. 
SIDAN  24-25
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Årets första nummer av 
Position Sverige möter på 
många sätt ett annat samhälle 
och Sverige än vad det 
senaste numret i slutet av 
förra året gjorde.  

På kort tid har människor 
över hela världen fått nya 
levnadsvanor, hela branscher 
har inom loppet av några 
dagar fått drastiskt förändra-
de förutsättningar och oviss-
heten runt om i världen är 
stor. Vi befinner oss mitt uppe 
i vad som kan komma att bli 
en av de mest tongivande 
händelserna i modern tid. 

Position Sverige har som 
syfte att bevaka och lyfta 
fram hur digitalisering och 
de senaste tekniska innova-
tionerna bidrar till ett mer 
konkurrenskraftigt, produk-
tivt och hållbart samhälle.

 I tidigare nummer har vi 
bland annat skrivit om hur 
svensk tillverkningsindustri 
ska kunna konkurrera på den 
globala marknaden, granskat 
hur teknikskiftet påverkar 
säkerhetsarbetet i bygg-
branschen, rapporterat från 
Almedalsveckan och kollat 
på hur hållbarhet ligger som 
grund för uppbyggnaden av 
nya stadsdelar. 

COVID-19 har tvingat oräk-
neliga företag, organisationer 
och människor att använda 
sin kreativitet och beslutsam-
het för att snabbt anpassa sig 
till en ny verklighet av social 
distansering och osäkerhet. I 
denna svåra tid uppstår idéer 
och innovationer som leder 
till något nytt – kanske något 
bättre. Det vi ser redan nu är 
människans lysande förmåga 
att anpassa sig. 

Digitaliseringen har skapat 
möjligheter att kommunicera 
och producera på sätt som 
för bara några år sedan var 
omöjliga. Många människor 
har nu snabbt fått lära sig att 
hantera dessa verktyg och 
anpassa sig.  

Men uppfinningsrikedomen 
används inte alltid enbart för 
det goda. Den globala krisen 
har också lett till en ökad 
hotbild och fler bedrägerier 
mot både företag och pri-
vatpersoner. Våra nya vanor 
ökar behovet av att skydda 
de digitala tillgångarna och 
kommunikationskanalerna 
mot bland annat cyber- 
attacker.

I detta numret av Position 
Sverige har vi samlat några 
av de ledande aktörerna från 
svenskt näringsliv och svensk 

industri för att få deras  
perspektiv på hur de ställer 
sig till de förändrade behoven 
som uppstått.  

I höst ger vi ut ytterligare 
två nummer av Position 
Sverige, vart vi då befinner 
oss återstår att se. Men en 
sak är säker – vi kommer 
jobba vidare för att fortsätta 
inspirera och informera om 
svenskt näringslivs ut- 
maningar, framgångar och 
framtidsutsikter. 

Vi vill passa på att rikta ett 
stort tack till alla er som 
bidrar med intressant och 
viktigt innehåll.  

Trevlig läsning! 

Michael Heidenblad,  
Affärsområdeschef

Årets första Position Sverige 
möter en ny verklighet
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plattformen skicka ut ett med-
delande till alla som befinner 
sig i där. Vi har dessutom 
möjlighet att anpassa meddelan-
dena utefter vilken nationalitet 
som sim-kortet har så att alla 
berörda människor kan ta del av 
budskapet oavsett vilket språk 
man talar, säger Amalendu.

Samtidigt som den 
nya tekniken bidrar till 
ett tryggare samhälle 
uppstår ibland fun-
deringar kring den 
personliga integri- 
teten. Innebär den stora 
datainsamlingen och 
analysteknologin att 
individer är bevakade?

- Vår teknik bygger 
på inhämtning av stora 
mängder data från det 
mobila nätverket, vilket 
möjliggör avancerade analyser 
och ett beslutsstöd baserad på 
korrekt, aktuell och trovärdig  
information.  Datan i sig är 
anynomiserad och inverkar 
därför inte på den personliga 
integriteten.

Xolaris arbetar främst med 
frågor som berör allmänsäker-
heten, där myndigheter, under-
rättelsetjänster och andra viktiga 
samhällsfunktioner använder 
tjänsterna för att kontrollera 
och förebygga naturkatastrofer, 
terrorism och nu högst aktuellt – 
smittspridning. 

- 99 procent av vår verksam-
het är utanför Sverige, bland 
annat i Australien där våra 
lösningar används i samband 
med skogsbränder. Nu under 
pandemin har vi dock fått ett 
väldigt uppsving från världens 
alla möjliga hörn samtidigt 

som våra befintliga kunder står 
i kö för att få uppgradera och 
utveckla sina befintliga system.

Vidare berättar Amalendu om 
digitaliseringen och den extrema 
utveckling som skett inom data-
hantering de senaste tjugo åren, 
sedan han var med och grundade 
Xolaris. 

- Det som genomgående 
har förändrat och påverkat 
allra mest är snabbhet och 
effektivitet. Tidigare samlades 
information in i efterhand, 
många gånger genom mycket 
komplicerade manuella system. 
Det kunde ta veckor innan man 
fick fram den information som 
behövdes. Idag däremot, kan 
man analysera och kommuni-
cera med hjälp av positionering 
och datainsamling och på så sätt 
öka samhällssäkerheten enormt.  
Vi hjälper våra kunder att arbeta 
både mer säkert och effektivt. 

På grund av den nyuppkomna 
efterfrågan på riskhanterings-
system för kontroll av smitt-
spridning planerar Xolaris att 

fortsätta utveckla det affärs- 
området framöver. 

- Vi tittar på att utveckla en 
annan typ av analysplattform 
med tillämpning på smitt- 
spårning. Det finns en tydlig 
trend nu under pandemin där 
vi märker att många blev tagna 
på sängen när Coronaviruset 
fick sin spridning och resulta-
tet av det blir att man nu ökar 
beredskap för framtida kriser.  
Vi har förstått att en analys- 

plattform med tillämpning 
på smittspridning därför kan 
komma att spela en viktig roll 
i samhället framöver, förklarar 
Amalendu och fortsätter; Tyvärr 
är det ju så att ju oroligare det 
blir i världen, desto bättre går 
det för oss. Men vi ser med 
största allvar på rådande läge 
och arbetar för att fortsätta rädda 
liv och hjälpa våra kunder att 
skapa en säkrare värld.

TEXT: AGNES JARFJORD

Profilreportage

Amalendu Parasnis, 
Founder och Head of 
Business Develop- 
ment säger såhär om 

hur det hela började:
- För drygt tjugo år sedan 

startade vi verksamheten efter 
att ha märkt en ökad efterfrågan 
på positioneringstjänster. Telia 
blev den första kunden och 
ganska snart därefter utvecklade 
vi tillsammans med Ericsson en 
av världens första platsbaserade 
plattformar som lanserades år 
2000. 

Sedan dess har Xolaris Civil 
Security försett myndigheter 
världen över med positione-
ringslösningar som räddar 
tusentals liv varje år. 

- Innan pandemin i år var 
naturkatastrofer och  terrorism 
det som vi oftast diskuterade 
med våra kunder. När Corona-
viruset kom förändrades allting 
och helt plötsligt ställdes nya 
krav på våra tjänster. Man ville 
nu ha analys- och kommunika-
tionsverktyg som, baserat på 
att samla in positioneringsdata 

i realtid, kunde hjälpa myndig-
heter att kontrollera och minska 
smittspridningen, och effektivt 
kommunicera med invånarna, 
säger Amalendu. 

Företagets tjänster går ut på 
att samla in och analysera de 
digitala fotavtryck som våra 
telefoner lämnar i mobilnätet. 
Genom att samla in sådan data 
i realtid samlas varje dygn 
miljardtals fotavtryck som går 

att analysera på anonymiserad 
nivå för att exempelvis kunna se 
hur människor rör sig i ett visst 
område. 

- Det kan handla om att en 
myndighet i realtid vill se hur 
befolkningen rör sig. Om det 
skulle inträffa någon form av 

dåd i ett visst område kan man 
snabbt se hur stora strömmar av 
människor flyr från en viss plats, 
något som underlättar vid före- 
byggande av terrorism och kri-
minalitet, förklarar Amalendu. 

Förutom att samla in och 
analysera data kan man med 
Xolaris lösningar också kommu-
nicera med befolkningen genom 
sms-utskick, ett säkert sätt att 
nå alla oavsett digital mognad 

när det gäller appar eller sociala 
medier. 

- Låt säga att en myndighet 
vill att alla personer i ett visst 
geografiskt område ska få ett 
specifikt meddelande om att 
undvika någon form av hot, då 
kan vi genom positionerings-

Xolaris Civil Security grundades 1999 och 
är tidigare känd som Mobilaris National 
Security, en del av Mobilaris Group. 
Som ett numera självständigt företag är 
Xolaris fortsatta huvudfokus att hjälpa 
myndigheter att hålla medborgare säkra 
och förhindra kriminella aktiviteter.

”Vi har förstått att 
en analysplattform 
med tillämpning på 
smittspridning kan 
komma att spela en 
viktig roll i samhället 
framöver”

Analysplattformen som räddar liv varje dag

Amalendu Parasnis
Founder, Director, Board Member  
& Head of Business Development, Xolaris 

Läs mer på: xolaris.se
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känner varandra. Skolskjutningar och 
masskjutningar i offentliga miljöer är 
något som vi ser i ökande omfattning. 
Att medvetandegöra detta och att träna 
och utbilda sin personal så att de känner 
till problemen och ser tecknen när de 
kommer har hög prioritet. Gärningsmän-
nen följer vissa mönster som man kan 
känna igen redan på förhand och på så 
sätt hindra en katastrof från att inträffa, 
säger Johan.

Inte bara förebyggande av krissituatio-
ner utan även hur man ska kunna agera 
handlingskraftigt när situationer uppstår 
fokuserar Nordic Protection Academy 
på. Många företag har utbildning i HLR 
(Hjärt och Lungräddning), men det finns 
mer avancerade första hjälpen-utbild-
ningar som LCABCDE, som även täcker 
chockblödningar och andra skador än 
bara akuta hjärtproblem och andnings-
svårigheter. 

Om framtiden säger Johan att rörligheten 
ökar och så även hot och våld i offentlig 
miljö. Det ska till någon slags paradigm-
skifte i samhället för att utvecklingskur-
van ska brytas. För att inte missa något 
när man som bolag eller organisation ser 

över säkerhetsarbetet måste man ta hjälp 
med att analysera var de svaga punkterna 
finns inom den egna organisationen. 

- De flesta vidtar åtgärder mot det man 
känner till. Nordic Risk Advisory Group 
gör risk- och sårbarhetsanalyser och pe-
netrationstest där man hittar hål i säker-
heten hos organisationen. Vi provtestar 
den fysiska och digitala miljön och också 
den sociala miljön. Man är kanske stark 
på kryptering och brandväggar, men har 
öppet kontorslandskap där vem som helst 
kan valsa in och stoppa in USB-stickor i 
datorerna. Och nu när alla jobbar hemma 
i Coronatider, hur ser IT-säkerheten ut i 
hemmakontoret, nätverket där, lösenords-
skydd, och så vidare, säger Johan. 

I takt med utvecklingen i samhället blir 
miljön ständigt mer komplex. Brotts-
ligheten ändrar form, och i takt med 
att företagen skyddar sig mot ett hot så 
dyker ett nytt upp istället. 

- Vi kan få brottsligheten att ändra 
fokus, men den minskar tyvärr inte, utan 
är ganska konstant, avslutar Johan.

TEXT: ANNA BJÄRENÄS

Undvik kris- 
situationer genom 
rätt utbildning

Våldet i samhället ökar och hot och risker förändras 
över tid. För att skydda sig mot de ständigt föränder- 
liga hoten måste företag, kommuner och myndigheter 
förbereda sig på rätt sätt för att kunna förebygga kris-
situationer.

Såväl privata företag som myn-
digheter och kommuner utsätts 
ständigt för hot, våld och kriser 
av olika slag. När en krissitua-

tion uppstår i en kommun finns det rikt-
linjer för krishantering som måste följas 

och resultatet ska rapporteras till MSB 
(Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap). Nordic Risk Advisory Group 
sysslar med konkreta säkerhetsanalyser 
och säkerhetsåtgärder ute hos företag. 
Just nu är man ute hos många kommuner 

där man kan vara en oberoende part i 
utvärderingen av hur man skött krishan-
teringen i samband med Covid-19. 

Dotterbolaget Nordic Protection 
Academy stöttar företag, kommuner 
och myndigheter med utbildningar 
inom olika säkerhetsområden, som 
resesäkerhetsutbildning, utbildningar i 
farliga ämnen, eller explosiva ämnen, 
arbetsmiljöutbildning eller utbildningar i 
IT-säkerhet. Utbildningsmetodiken håller 
hög kvalitet och utbildningarna hålls av 
kunniga instruktörer rekryterade bland 
de absolut bästa inom sitt skrå från såväl 
Polisen, som Försvarsmakten och andra 
säkerhetsnära myndigheter nationellt som 
internationellt. 

- Vi jobbar med organisationer och 
med folk som möter hot och våld i sin 
vardag. Vårt fokus är konflikthantering, 
både den kommunikativa delen och den 
mentala förberedelsen. Vi jobbar med 
hur man undviker konflikter och hur man 
minskar skadeverkningarna och är en del 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
hos företag, myndigheter och förvalt-
ningar, berättar Johan Storm på Nordic 
Protection Academy.

Oavsett vilken verksamhet ett företag 
eller offentlig organisation ägnar sig åt 
finns det gemensamma nämnare i vilka 
åtgärder man bör vidta för att minska 
risken att drabbas av kriser. Att öka 
vaksamheten och medvetenheten och att 
utbilda sin personal till exempel.

- Kunskap är nyckeln till att förebygga 
kriser. Vi är alltför reaktiva i allmänhet. 
Har man välutbildade medarbetare så 
ökar möjligheterna mångfalt att kunna 
stoppa potentiella risksituationer, under-
stryker Johan. 

Utrymning och brandsäkerhet har vi 
i Sverige varit väldigt duktiga på de 
senaste hundra åren, det finns otaliga 
lagar och regler som fastställer hur 
lokaler ska utformas och utrymnings-
vägar markeras för att brandsäkerheten 
ska kunna garanteras. Inrymning och 
pågående dödligt våld finns det däremot 
ingen standard för ännu, även om MSB 
tittar på hur man ska kunna ta fram en 
sådan. 

- Många börjar få upp ögonen för 
dödligt våld i offentlig miljö. Det är den 
blottan vi har i samhället, våldet har 
ökat och det offentliga våldet har ökat 
i samhället mellan personer som inte 

Johan Storm, Senior Konsult på Nordic Protection Academy

Läs mer på: npacademy.se

”Gärningsmännen 
följer vissa mönster 
som man kan känna 
igen redan på förhand 
och på så sätt hindra 
en katastrof från att 
inträffa”
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- För att öka säkerheten brukar vi 
rekommendera att man börjar med 
en grundlig riskanalys för att se över 
vilka behov som finns och vilka 
potentiella risker som kan drabba 
arbetsplatsen och medarbetarna. 
För att en sådan analys ska bli hel- 
täckande och rättvis bör man ta hjälp 
av en expert som kan gå igenom 
allt ifrån brandlarm till kameror, 
passersystem, inbrottslarm och 
överfallsfunktion. Därefter blir det 
tydligt vilka åtgärder som behöver 
vidtas, förklarar Christer Ferm, VD 
på Categori Data. 

Utbyggnad av brandlarm på 
Huddinge sjukhus, installation av 
flerfunktionsnät C6A samt fiber- 
installation inom kontor på  
Karolinska institutet science park 
i Solna och installation av utrym-
ningslarm i byggnader på Utö 
– är alla exempel på projekt som 
Categori Data har varit ansvariga 
för. Enligt Christer är den röda 
tråden i de flesta av deras projekt 
att man behöver börja med en risk- 
analys för att sedan inse att man 
ofta behöver uppdatera sin kamera- 
övervakning för att skydda sina 
medarbetare och se över sitt 
skalskydd.

- Framöver tror jag att vi kommer 
se mer av att man sköter sina 

egna anläggningar, eller som vi 
föredrar, att hosta anläggningar-
na så att företagen kan sova gott 
om natten utan att behöva oroa 
sig för säkerheten, menar Christer 
och fortsätter; Det som vi kommer 
kunna erbjuda kommer innebära 
stor trygghet, att vi ser till att 
kunden får en enkel resa genom 
sitt ägande av sin anläggning. Även  
finansiering av dessa anläggningar 
med avbetalning kommer vi se i 

allt större grad, för att företag skall 
få en enkel resa och få kontroll på 
ekonomin. 

Kameror och brand- och utrym-
ningslarm är något som ständigt 
utvecklas menar Christer, det är 
därför viktigt för företagen att 
ha en bra övergripande bild över  
säkerheten för att vara medvetna om 
när och hur denna typen av saker 
behöver uppdateras. Han betonar 
också att kostnaden för utrymnings-
larm i händelse av en olycka är 
ringa mot ett människoliv.

För att lyckas som leverantör av 
olika säkerhetslösningar krävs 
ständigt fokus på kompetens- 
utveckling, att se till att personalen 
är utbildad och uppdaterad på det 
senaste inom branschen.

- Det pågår ett ständigt förbätt-
ringsarbete som ska utveckla vår 
verksamhet för att erbjuda säkra och 
hållbara lösningar, för såväl våra 
medarbetare, kunder och miljön. Vi 
har fokus på att vara flexibla, med 
korta beslutsvägar och med först-
klassiga produkter. Och framöver 
ser vi fram emot fortsatt arbete 
med nya spännande produkter, nya 
projekt och fler medarbetare, säger 
Christer avslutningsvis. 

TEXT: CATEGORI DATA

Säkerhet ger trygghet 
Categori Data AB är ett företag 
med mångårig erfarenhet och stort 
kunnande inom data-, tele-, CCTV- 
och säkerhetsinstallationer. Den 
starka lokala närvaron i Mälardalen 
gör dem till en av de största i sin 
region och med flertalet stora refe-
rensprojekt i bagaget har företaget 
hjälpt många företag att bli både 
säkrare och tryggare. 

Läs mer på: categoridata.se

”För att öka 
säkerheten brukar 
vi rekommendera  

att man börjar 
med en grundlig 

riskanalys”

Christer Ferm, VD på Categori Data
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Sverige är internationellt sett  
konkurrenskraftiga på IT. Dock är 
det avgörande att framåt  
digitalisera samhället på ett säkert 
och smart sätt för att vi ska kunna 
dra nytta av de möjligheter och 
vinster som digitaliseringen ger. 
Hur skyddar man sig? Och vad 
skyddar man sig mot? 

- Vi ska inte vara rädda för digitaliseringen 
men vi ska skapa en säker marknadsplats. Att 
ha en god IT-säkerhet kommer att bli norm i 
relationen mellan företag. Man vill inte jobba 
med företag där det finns en risk att de råkar ut 
för intrång och attacker, eller att deras verk-
samhet stängs ned. När vi digitaliserade fick 
vi världen att krympa, allt är nära. Både ett 
innovationsföretag i Gnesta med 15 anställda 
kan vara utsatta, likaväl som stora organisa- 
tioner. Detta är den nya verkligheten och dessa 
risker kommer man fortsatt vilja minimera i 
framtiden, säger Robert Limmergård, General-
sekreterare på SOFF.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 
är en branschförening för företag som har 
kvalificerade säkerhetslösningar som är till för 
att skydda samhället och Sverige. Medlems-
företagen jobbar bland annat med banker och 
statliga myndigheter. I Sverige är vi generellt 
sett duktiga på säkerhetstänk, då vi har en 
naturlig förkärlek för trygghet. Enligt Robert 

Limmergård, har vi dock även länge varit lite 
naiva. 
- Det är generellt bra att vara lite misstänk-
samma i vår interaktion med tekniken. Vi har 
en cyberskuld att bära, då vi inte byggt in 
säkerheten i systemen från början. 

Digitaliseringen är en del av vår moderna in-
frastruktur. I Sverige är vi digitaliserade på ett 
sätt som gör oss sårbara och eftersom vi också 
tillämpar offentlighetsprincipen finns mycket 
data lättillgänglig i vårt samhälle. Fler och fler 
länder arbetar systematiskt för att komma över 
information från andra länder och företag. De 
svaga punkter vi som land har är dock inte 
något staten vill dela med sig av till privata 
företag, vilket försvårar för medlemsföretagen 
i SOFF som tar fram lösningar för att skydda 
organisationer som hotas av statsunderstödda 
utländska aktörer. 

- Staten har vetskap om hur underrättelse- 
tjänster och statsunderstödda utländska 
aktörer fungerar, men vill inte dela med sig av 
informationen. Säkerhetsföretagen har ingen 
hotbildsinformation, vilket påverkar möjlig-
heten att utveckla effektiva säkerhetslösningar 
negativt. Detta slår tillbaka på de organisa- 
tioner som drabbas av attackerna. Att bygga in 
säkerheten redan från början i systemen är så 
mycket mer effektivt än att lägga på säkerhets-
lösningar efteråt, säger Robert.

90 procent av alla cyberattacker går ut på att 
komma åt innovationer, inte försvarshemlig-
heter. Robert menar att mindre och medelstora 

bolag är tacksamma måltavlor då de ofta har 
eftersatt säkerhet. Dock förutspår han att 
säkerhetstänket kommer att behöva förändras 
på bolag i alla storlekar, eftersom marknaden 
kräver det. 

Förutom rent tekniska säkerhetslösningar 
handlar det ofta om att förändra ett beteende 
hos personer inom företagen. Hos SOFF:s 
medlemsföretag och myndigheter, exempelvis 
MSB, finns information, underlag och check-
listor, där man tipsar om bassäkerhetstänk som 
att inte klicka på misstänkta länkar eller att 
använda USB-minnen du fått på mässor, samt 
att uppdatera sitt operativsystem och så vidare.

TEXT: ANNA BJÄRENÄS

GOD IT-SÄKERHET 
norm i relationen mellan företag

”Staten har  
vetskap om  
hur under- 
rättelsetjänster 
och stats- 
understödda 
utländska  
aktörer  
fungerar, men 
vill inte dela 
med sig av  
informationen”

Robert Limmergård är generalsekreterare på SOFF.
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Företag, myndigheter 
och organisationer 
har flera säkerhetsre-
laterade utmaningar 
när det kommer till 

att hantera, lagra och överföra 
information. Automatiserade  
brandlarm är inte längre 
kopplade till räddningstjänsten  
via kopparförbindelse från Tele- 
verket, utan larmar nu via internet. 
Kritisk infrastruktur över- 
vakas via det vanliga mobilnätet 
och allt fler jobbar hemifrån via 
sin vanliga internet-förbindelse. 
Hoten är fler och trenden att spe-
cialiserade kommunikationska-
naler är på väg bort accelererar. 

Hur har pandemin påverkat 
företags säkerhetsarbete? 

- Under Coronakrisen har 
många blivit tagna på sängen 
vad gäller digital säkerhet. Man 
ser tydligt att allt fler utökar sin 
beredskap kring skydd mot olika 
typer av hot, inte bara kopplat till 
smittspridning.

Sedan 1990-talet har Sectra 
varit marknadsledande inom  

cybersäkerhet och arbetar idag 
med storföretag och myndig-
heter som Nato och Försvars-
makten. Sectra Communica-
tions produkter och tjänster 
ökar cybersäkerheten genom 
att skydda en del av samhällets 
mest känsliga information och 
kommunikation. Det rör sig om 
certifierad röst- och datakom-
munikation samt säkerhetsana-
lys och övervakning av kritiska 
IT-system för funktioner som el- 
och vattenförsörjning. 

- Vi levererar produkter och 
tjänster för säker kommunika-
tion och cybersäkerhet till stor-
företag, civila och militära myn-
digheter och operatörer av kritisk 
infrastruktur. Våra lösningar 
skyddar viktig kommunikation i 
mer än hälften av EUs medlems-

länder, förklarar Leif Nixon, och 
fortsätter: vi har unik expertis 
inom datasäkerhet och risk- 
analyser som gör att våra kunder 
kan utnyttja de fantastiska 
tekniska möjligheter som finns 
– utan att öka exponering för 
risker.

Hur gör man för att höja 
säkerheten?

- Våra kunder har generellt 
sett hög säkerhetskompetens, så 
för dem handlar det kanske inte 
främst om att höja sin säkerhet, 
utan att höja sin flexibilitet utan 
att ge avkall på säkerheten. Det 
har varit särskilt tydligt under 
Coronakrisen, när många kunder 
behövt ändra sina arbetsformer, 
och vi har kunnat hjälpa dem att 
göra det på ett säkert sätt.

Som vid alla större händelser och 
katastrofer dyker det snabbt upp 
bedragare som utnyttjar männ-
iskors oro och rädsla. Just nu 
ökar bedrägeriuppläggen kraftigt 
framförallt internationellt, men 
även i Sverige. Den pågående 
coronakrisen tvingar många 

till hemarbete och isolering 
vilket påverkar våra livsmöns-
ter. I undersökningen ”svensk-
arna och internet” som gjordes 
2018 svarade 68% att de arbetar 
hemifrån via internet i varieran-
de utsträckning, en siffra som 
nu under coronakrisen har ökat. 
I samband med nya vanor och 
rutiner förändras även behovet 
av att skydda sin information. 

Hur ska man tänka kring 
säkerhetsarbetet?

- Det finns en tumregel i IT- 
säkerhetsvärlden som lyder  
”Implementera inte egna krypto- 
lösningar, lämna det till 
experterna”. Sectra är en av 
ganska få aktörer som faktiskt 
har den expertisen. Det är lätt 
hänt att man glömmer användar- 
perspektivet och bygger system 
som måhända är säkra, men 
som är mer eller mindre oan-
vändbara i praktiken. Det är 
lätt att säga ”Säkerheten måste 
alltid komma först!”, men det 
stämmer inte. Det är verksam-
hetens behov som alltid måste 
komma först. Utmaningen är att 

lösa dem på ett säkert sätt. Med 
vår långa erfarenhet i branschen 
har vi skaffat oss en mycket god 
förståelse för verksamheterna 
och problemen inom våra kund-
sektorer.

Hur tror du att kundernas 
behov kommer att ut- 
vecklas?

- Framtiden heter commodity. 
Utrymmet för dedikerade kom-
munikationskanaler och special-
byggd hårdvara kommer stadigt 
att minska och utmaningen blir 
att använda vanliga standardpro-
dukter på ett säkert sätt.

Hur ser framtiden för Sectra 
ut? 

- Cyberkriminaliteten för-vän- 
tas inte minska de närmsta åren  
så behoven av den sorts lös- 
ningar som vi tillhandahåller 
kommer bara att öka. Vi kommer 
fortsätta arbeta för att stötta och 
hjälpa företag att skydda sig 
mot cyberhot och ser ljust på 
framtiden.

TEXT: AGNES JARFJORD

ProfilreportageProfilreportage

Leif Nixon, säkerhetsexpert på  
Sectra Communications. 

SECTRA: 
Förändrade beteenden ställer nya krav på 

Coronakrisen har vänt upp och ned på mycket i 
samhället, och de cyberkriminella är inte sena att 
utnyttja situationen. Det går tydligt att se förändringar  
i mönstren för hur attackerna går till enligt flera it- 
säkerhetsföretag. Leif Nixon, säkerhetsexpert på  
Sectra Communications berättar om hur de ser på hoten 
och arbetet med att öka cybersäkerheten.

”Framtiden heter 
commodity” 

cybersäkerheten

Leif Nixon på Sectra Communiations
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Zebware hjälper företag att ta kontroll över sina molntjänster
Allt fler företag använder 
sig av olika moln- 
baserade tjänster. 
Samtidigt lämnar man till 
viss del bort kontrollen 
av sin ofta affärskritiska 
data, ett problem som 
IT-företaget Zebware 
hittat en effektiv lösning 
på.

Zebware är ett innovativt och 
snabbt växande IT-företag i 
Stockholm som utvecklat en 
ny och helt unik mjukvara 

– Orchesto. Den gör det möjligt för 
företag och offentliga verksamheter att 
utnyttja olika molnbaserade tjänsters 
alla fördelar samtidigt som man 
behåller kontrollen över sin data.

– Fler och fler företag, både stora 
och mindre, använder sig i allt 
större utsträckning av molnbasera-
de lösningar för såväl lagring som 
behandling av företagsdata. Vad 
många inte alltid tänker på är att 
man samtidigt lämnar över en del av 
kontrollen över data till molnföretagen 
och på så sätt till viss del riskerar att 
tappa det fulla ägandeskapet över sin 
data, säger Marie Johansson, VD för 
Zebware.

– En del företag är villiga att ta en 
risk, andra väljer av samma anledning 
bort molntjänster. I vissa fall, exem-

pelvis inom den offentliga sektorn, är 
det i dag inte tillåtet att använda sig 
av molnbaserade tjänster för känslig 
data. Det gör att man i båda fallen går 
miste om de möjligheter och fördelar 
molnteknologin erbjuder.

– Resultatet blir lägre konkurrens-
kraft, mer ineffektiva processer och 
lägre kostnadseffektivitet.

Den mjukvara – Orchesto – som 
Zebware sedan något år introducerat 
på marknaden innebär att man kan ta 
fullt ägarskap över sin data.

– Zebwares senaste produkt, 
Orchesto-365, är integrerad mot 
Microsoft 365 och erbjuds som en 
”Managed cloud service” för att 
kunderna snabbat ska kunna komma 
igång med lösningen. Med Orchesto-
365 kan företag och organisationer på 
ett helt unikt sätt använda Microsofts 
molnbaserade lösning utan att riskera 
att känslig data exponeras för utläm-

ningskrav eller att man som ägare av 
data tappar kontrollen över den i något 
steg, berättar Marie Johansson. 

– Orchestro-365 löser därmed de 
utmaningar som uppstår vid hantering 
av känslig data i molnlösningar – utan 
att användaren behöver ändra på sitt 
arbetssätt i Microsoft 365.

Tjänsten agerar nämligen på kundens 
egen dataklassificering och utför med 
automatik, åtgärder på all ny eller 
ändrad data i enlighet med kundens 
datapolicy. På så sätt kan data skyddas 
med kryptering, flyttas till önskad 
placering, åtkomst och enligt uppsatta 
regel för bestämd livscykel. En ytter- 
ligare funktion som kan utföras är 
automatisk backup av data mot separat 
lagring. 

När man använder sig av molnbasera-
de tjänster producerade av företag som 
har sitt huvudsäte i USA, exponeras 

man för risken att data blir utlämnad i 
enlighet med CLOUD Act.

– Med Orchesto har man full kontroll 
hela vägen från att data genereras tills 
dess att den bearbetas eller lagras i 
någon form. Vår tjänst gör det dessutom 
möjligt för kunderna att kryptera med 
hjälp av sina egna unika krypterings-
nycklar, för extra skydd om till exempel 
ett intrång sker, fortsätter Marie 
Johansson.

En annan funktion i lösningen är att öka 
säkerheten, prestandan och tillgänglig-
heten för data genom Zebwares paten- 
terade algoritm zIDA. Med zIDA 
kan data delas upp och spridas i små 
fragment över flera olika moln eller 
andra lagringstjänster så att den blir 
värdelös om någon försöker stjäla  
informationen.

– Ytterligare en fördel med vår 
lösning är att den är leverantörsoberoen-
de. Den fungerar för alla molntjänster. 

Som så många andra företag inom 
IT-sektorn är Zebware ett ungt, prog- 
ressivt företag. Optimismen och fram-
tidstron är stark och potentialen för 
företagets produkt är stor.

– Intresset för Zebwares tjänster 
växer för varje dag som går när allt 
fler företag förstår vikten av att ha full 
kontroll över sin data. Därför är det 
oerhört spännande att få vara en del 
av lösningen på ett problem som allt 
fler måste förhålla sig till, understryker 
Marie Johansson.

– Den data som företagen lagrar i 
olika molntjänster är inte sällan affärs-
kritisk och kommer den i orätta händer 
kan det få konsekvenser som är både 
svåra, tidskrävande och dyra att rätta till 
i efterhand, om det ens är möjligt.

Sverige och Stockholm är Zebwares 
hemmaplan och ett strategiskt val som 
den teknikhubb Stockholm är.  
Inledningsvis har Zebware riktat in sig 

på att i första hand nå de europeiska och 
amerikanska marknaderna, inte minst 
för att mycket av den teknologiska 
utvecklingen kring molnlösningar sker 
i USA och att man där ligger i framkant 
när det gäller användningen av moln- 
baserade tjänster. 

– Vi ser ett växande intresse för våra 
tjänster inom i princip alla branscher, 
från tillverkningsindustri till e-handels-
företag.

– Som företag drivs Zebware av att 
ligga i framkant, både när det gäller 
den tekniska utvecklingen men också 
när det handlar om att kunna erbjuda 
olika kunder lösningar som svarar mot 
deras unika behov där data i allt större 
utsträckning är deras mest värdefulla 
tillgång, avslutar Marie Johansson.

TEXT: MARTIN WESTHOLM

Marie Johansson, VD för Zebware.

”Fler och fler företag, både stora och 
mindre, använder sig i allt större  
utsträckning av molnbaserade 
lösningar för såväl lagring som 
behandling av företagsdata.”

”En del företag 
är villiga att ta 
den risken och 
andra väljer  
av samma  
anledning bort 
molntjänster”

Läs mer på: www.zebware.com
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- Det första man behöver 
fundera på är vilken 
säkerhet olika system 
levererar. Vi ser ofta att 
man behöver lägga på 
ett eget skydd kring sin 
data och försöka tänka 
proaktivt för att motverka 
cyberattacker som riskerar 
att lamslå hela verksam- 
heter, berättar Leif  
Gyllenberg, Sverigechef 
för Orange Cyberdefense. 

Förstår företag allvaret 
med cyberkriminaliteten? 
- Är det något vi lärt 

oss de senaste åren är 
det att det inte spelar 
någon roll hur mycket 
du skyddar ditt data. 
Det kommer att utsättas 
för virus, såsom skadlig 
programvara utformad 
för att blockera åtkomst 
till ett datorsystem tills 
en summa pengar betalas. 
Cyberkriminalitet är ett 
område som dessvärre inte 
spås försvinna inom en 
snar framtid och det man 
bör göra är att inte bara 
lägga fokus på att ha ett 
bra skydd – möjlighet att 

snabbt upptäcka ett intrång 
är minst lika viktigt för att 
skydda verksamheten. 

Upptäcks en attack i 
tid kan man förhindra 
den största skadan som 
stillestånd i produktion, 
läckage av känsligt data 
eller att i värsta fall slå ut 
hela företagets verksam-
het. 

- Att implementera 
ny teknik och digitala 
lösningar utan att 
investera i bra säkerhets-
arbete innebär en enormt 
stor risk. Därför är det av 

ORANGE CYBERDEFENSE:  
Global ledare i cybersäkerhetsvärlden

Allt fler svenska bolag drabbas av cyberattack-
er och den snabbt framåtskridande digitala 
utvecklingen ställer därför allt högre krav på 
cybersäkerheten. Tidigare SecureLink, nu 
Orange Cyberdefense, arbetar inte bara med 
att skydda företag mot attacker – de ligger 
också i framkant när det gäller att hjälpa 
företag att upptäcka intrång i tid – något som 
är avgörande för att man som företag ska ha ett 
heltäckande skydd i det digitala landskapet.

största vikt att man som 
bolag verkar proaktivt, 
det är precis lika viktigt 
som att ha åtgärder för hur 
bolaget ska agera vid en 
attack, betonar Leif.  

Europas största 
bolag inom cyber- 
säkerhet 
I juli förra året köpte det 
franskägda bolaget Orange 
upp SecureLink för att 
bygga Europas största 
bolag inom cybersäkerhet. 
Idag heter bolaget Orange 
Cyberdefense och är en 

ledande global aktör inom 
cybersäkerhet, som även 
fortsättningsvis finns 
lokalt representerade i 
Sverige. Bolaget agerar 
rådgivare och bollplank 
för att bygga digital arki-
tektur och design som är 
tillräckligt säker i förhål-
lande till den verksamhet, 
digitala processer och data 
som kunden bedriver och 
hanterar. När lösningen är 
färdigbyggd och satt i drift 
finns Orange Cyberdefen-
se där genom att övervaka 
och snabbt rycka ut om 

något händer, oavsett 
tidszon.   

– För oss betyder det att 
vi kan erbjuda hjälp av ett 
företag som har globala 
resurser med spetskompe-
tens genom alla säkerhets-
nivåer, övervakningscen-
ter och incident response 
teams. Vi kan tillhanda-
hålla rådgivning  
om hur företag kan 
arbeta förebyggande med 
identifierade risker till en 
implementerad lösning 
och säkerhetsövervakning 
dygnet runt, säger Leif.

Orange Cyberdefense har över 3 700 multinationella och globala kunder, 
verksamhet dygnet runt på 19 platser med 16 så kallade Security Operations 
Centres (SOCs) över hela världen, 10 Cyber SOCs, 4 CERTS samt sälj- och 
tjänstestöd i 160 länder. Som Europas ledande leverantör av säkerhetstjänster, 
med fler än 2 100 experter inklusive drygt 250 forskare och analytiker, har vi 
kapacitet att stötta företag globalt inom bland annat: 

• Daglig analys av 50 miljarder loggar och incidenter via hotdetekterings- 
plattformar
• Blockering av 45 000 oseriösa webbplatser per år
• 3 scrubbing-center som avvärjer DDOS-attacker
• Standardiserade såväl som skräddarsydda detekterings- och responstjänster 
inklusive IT-, moln- och OT-övervakning tillsammans med egen datahantering
• Fullt managerad hotjakt- och hotdetektering
• Global närvaro i kombination med lokal närhet till expertresurser gör det 
möjligt för kunder att fokusera på sin verksamhet och minska bortkastad tid på 
falska varningar

Läs mer på: www.orangecyberdefense.com/se

FAKTA OM ORANGE CYBERDEFENSE

Leif Gyllenberg 
Sverigechef för Orange Cyberdefense

CYBERSÄKERHET
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Svenska Automa-
tionsgruppen (SAG) 
är en allians mellan 
branschföreningarna 
Swedish Industrial 

Robot Association, SWIRA och 
Transmissionsgruppen. Deras 
arbete har som syfte att främja 
svensk tillverkningsindustri och 
stärka konkurrenskraften på 
den globala marknaden. Vi har 
pratat med Ulf Helles som är ord- 
förande för SAG och Nordeuro-
pachef på Piab om hur han ser på 
nuläget och industrins konkur-
renskraft. 

- Sveriges automationsgrad är 
hög trots av vi de senaste åren 
sett en minskning i antalet in-
stallerade robotar per invånare. 
Senaste mätningen visade att vi 
var på plats 19 i världen, men vi 
har legat på plats 10. Minskning-
en beror på att vi har byggt upp 
en bra automationsgrund vilket 
gör att vi inte behöver installera 
lika många nya robotar längre, 
i jämförelse med andra länder 
som ligger ett par år efter oss, 
förklarar Ulf Helles. 

Automation är avgörande 
Den snabba tekniska utveck-

lingen vi ser idag ställer krav 
på annan och ny kompetens – 
här blir kompetensomvandling 
en nyckelfaktor för att svensk 
industri ska fortsätta vara kon-
kurrenskraftig. 

- Det behöver investeras mer 
i automation. Manuella arbeten 
som är dyra och ohälsosamma 
behöver moderniseras. Vissa 
branscher ligger i framkant, 
medan andra har halkat efter. Det 
kommer ständigt nya produkter 
och lösningar som gör att vi kan 
automatisera ännu fler delar av 
industrin, produktutvecklingen är 
med andra ord avgörande för att 
svensk industri ska fortsätta stå 
sig på den globala marknaden. 

Mindre outsourcing 
Covid-19 som tvingat industrier 
i både Sverige och utlandet att 
bomma igen påverkar givetvis 
den globala marknaden, och inte 
minst industriföretag i Sverige 
som är beroende av kompon- 
enter och produkter från 
utländska industribolag. Trots 
detta ser Ulf Helles optimistiskt 
på situationen: 
- Framöver tror jag att svensk 
industri kommer förstå vikten 

av att investera ännu mer i au-
tomation. Att outsourca delar av 
industrin till andra länder kanske 
är en billig lösning, men vi har 
nu fått lära oss att det inte alltid 
är den bästa. När vi hamnar i en 
situation där vi är beroende av 
leveranskedjor från andra sidan 
jordklotet blir industrin väldigt 
sårbar. Det har vi fått lära oss 
nu när samarbetsländer tvingas 
stänga ner sina verksamheter till 
följd av Covid-19. Vi behöver se 
till att vi i framtiden har större 
delar av produktionen samlad i 
Sverige. Då kommer vi också 

se att automationsgraden ökar. 
Han fortsätter: 

- Titta bara på Piab, vi har 
Investor som stark ägare och ska 
inom ett några få år tredubbla 
vår omsättning, både genom att 
växa organisk och genom ack-
visition. Även om Covid-19 just 
nu får näringslivet att sakta ned, 
så kommer vi snart nå en punkt 
där det vänder. Jag ser positivt på 
framtiden, för både Piab, SAG 
såväl som för svensk industri 
i sin helhet, säger Ulf Helles  
avslutningsvis.

Ulf Helles, ordförande för SAG 
och nordeuropachef på Piab 
 
Läs mer på: www.piab.se

Framöver 
tror jag 
att svensk 
industri 
kommer 
förstå 
vikten av 
att investera 
ännu mer i 
automation.

Piab AB erbjuder smarta lösningar för en automatiserad 
värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskin- 
tillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, 
bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra en-
ergieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global 
organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 
länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i 
försäljning 2018.

Svenska Automationsgruppen är en allians mellan bransch-
föreningarna Swedish Industrial Robot Association, SWIRA och 
Transmissionsgruppen, TGS. Fokus är att stärka konkurrenskraf-
ten för svensk tillverkningsindustri på den globala marknaden.

OM PIAB AB & SVENSKA AUTOMATIONSGRUPPEN

Vi kan bidra till att göra ditt erbjudande mer 
hållbart. Låt oss förklara.  

De allra flesta frakter du beställer hamnar någon 
under sin färd på ett lastbilsflak. Därför är det 
viktigt att transporterna utförs så bra som möjligt. 
Trafiksäkert, klimatsmart och med hänsyn till 
goda arbetsvillkor för dem som kör. Så agerar 
man varsamt – det enda hållbara enligt oss. 
Det också därför som Fair Transport finns.
 Bakom det unika initiativet står Sveriges 
Åkeriföretag med alla närmare 5 500 medlems-
företag i ryggen. Idén med Fair Transport är att 
lyfta fram sunda åkeriföretag som som mäter, 
följer upp och öppet redovisar sin dagliga drift 

vad gäller ansvar, klimat/miljö och trafiksäkerhet. 
 Målet är att göra det enklare för dig som 
köpare av transporter att skilja en bra transport 
från en dålig. Men framför allt vill vi tillsammans 
med dig skapa en hållbar transportkedja. Det 
i sin tur skapar en god helhet som vi vill summera 
med begreppet: en hållbar affär. 
 Vi vet att omvärlden – inte minst slutkunderna– 
förväntar sig just hållbarhet. Och det i alla led. 
Av dessa är transporten en av de mer betydande.
 Låt oss nu hjälpa till och stärka din förmåga 
att konkurrera med ett mer hållbart erbjudande. 
 Läs mer om vårt åtgandet och finn din 
leverantör av hållbara transporter redan idag 
och på fairtransport.se. 

DET ÄR INTE BARA DINA VAROR  
SOM MÅSTE HANTERAS VARSAMT

+ + =
TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART     GODA VILLKOR

Helsida_FT_Visa_Hänsyn_248x372_20200407.indd   1 2020-04-07   09:39

Ulf Helles: Optimistisk syn 
på svensk industris framtid
Att svensk industri har påverkats av situationen med Covid-19 är knappast en nyhet. Men hur ser  
verkligheten ut? Hur påverkas vi av de drastiska åtgärder som vidtas globalt? Och finns det någon 
uppsida med den situation vi befinner oss i? 

TEXT: AGNES JARFJORD
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- Vår största framgångsfaktor är utan 
tvekan innovationskraften, vi har 
mångårig erfarenhet och hög kompetens 
vilket gör att vi ständigt utvecklar och 
hittar nya lösningar för att effektivi- 
sera svensk industri. IT-världen springer 
fortare än automationsvärlden så vi tar 
mycket av IT-världens utveckling och 
applicerar det i automationsvärlden. Inn-
ovationskraften kommer både ifrån de 
kloka människor som arbetar i företaget, 
men också från kunderna – vi arbetar 
väldigt nära våra kunder för att kunna 

utveckla produkter och lösningar utifrån 
deras behov.  

Ny teknik för Industri 4.0
Idag har Beckhoff flertalet produkter och 
lösningar som förenklar och effektiviserar 
för svensk industri. En av de produkter 
som tagits fram med hjälp av deras 
mångåriga erfarenhet och innovations-
kraft är XPlanar. Med XPlanar öppnar 
Beckhoff nya vägar inom maskinkon-
struktion tack vare planarmover-enheter 
som svävar fritt och möjliggör en flexibel, 

exakt och dynamisk positionering.
- Vi är väldigt stolta över den flexi- 

bilitet som XPlanar erbjuder. Det går att 
anpassa produkten helt utifrån kundens 
behov och fortfarande uppnå samma  
effektiviseringsgrad. Systemet lämpar sig 
bra som transportsystem inom maskin- 
teknikområdet, särskilt för automatisering 
av förpacknings-, monterings-, sorterings- 
och plockningsprocesser. Den lämpar sig 
mycket bra för applikationer med höga 
krav på renlighet, så som läkemedel, 
livsmedel och elektroniktillverkning. Det 

är en fantastisk produkt som är tekniskt 
komplex och genom att bemästra den 
speglar vi också den kunskapsnivå som 
ligger bakom oss som företag, förklarar 
Håkan. 

Fortsatt fokus på kompetens är 
avgörande
Industri 4.0 är ett enormt utvecklings-
område där automatisering, Internet of 
Things och säkra uppkopplade produkter 
är exempel på tillämpningar. Bristen på 

BECKHOFF AUTOMATION: 

Framgång genom innovation Beckhoff levererar öppna 
automationsprodukter som 
implementeras i avancerade 
system snabbare och till lägre 
totalkostnad än traditionella 
PLC och MotionControl- 
system.

De har ett tätt försäljnings-
nätverk av dotterbolag och 
distributörer över hela världen. 
Det svenska dotterbolaget, 
Beckhoff Automation AB, 
grundades 2002 och har sitt 
huvudkontor i Malmö. Förutom 
försäljning och teknisk support 
finns även lokalt utbildnings-
centra i Malmö. Lokala försälj-
ningskontor finns i Göteborg 
och Stockholm.

FAKTA

kompetens är ett definierat hinder för 
många företag att våga ta steget fullt ut in 
i Industri 4.0.

- Många har börjat ta steget att imple-
mentera ny teknik, man samlar på sig data 
och information men sen tar det stopp där. 
Det är tydligt att vi behöver satsa mer på 
att lösa kompetensbristen inom industrin 
för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på 
den globala marknaden, säger Håkan och 
fortsätter; Det ligger givetvis mycket på 
regeringsnivå, att satsa på utbildning och 
samverkan mellan skolor och företag. Det 

händer att vi ser utbildningar som baseras 
på tio år gamla system, vilket såklart 
blir en stor utmaning när nyexaminerade 
personer väl kommer ut på arbetsmarkna-
den.

Ljusa framtidsutsikter 
Coronakrisen har slått hårt mot svensk 
industri, trots det ser Håkan Brandt väldigt 
positivt på framtiden. 

- Det är klart att alla företag och 
människor påverkas på ett eller annat 
sätt. Men på lång sikt ser jag väldigt 

ljust på både automationsbranschen 
generellt, och för oss som företag. Vi 
står inför en spännande resa med fortsatt 
ökad omsättning och fortsatt fokus på 
kompetens och innovationskraft. Vi ser 
fram emot att fortsätta hjälpa svensk 
industri implementera nya lösningar och 
bli mer effektiva och digitaliserade, säger 
Håkan avslutningsvis.

TEXT: AGNES JARFJORD

Det finns många skäl till att svensk industri står 
sig väl internationellt. Vi har länge varit bra på att 
implementera ny teknik och främjat innovations-
kraften i branschen. Ett företag som under flera år 
utvecklat produkter och system som underlättar 
utvecklingen och gör det enkelt för automations-
företag att ta steget in i industri 4.0-världen är 
Beckhoff Automation. Vi har pratat med VD Håkan 
Brandt om innovation, kompetens och den ljusa 
framtiden.

Automation

Med XPlanar öppnar Beckhoff nya vägar inom maskinkonstruktion tack vare planarmover-enheter som svävar fritt och 
möjliggör en flexibel, exakt och dynamisk positionering.

Håkan Brandt, VD Beckhoff Automation.

Läs mer på: www.beckhoff.se
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Allt fler företag och  
organisationer lagrar  
information i molnet. 
Men innan man flyttar 
över sin viktiga data till 
en molnleverantör finns 
det några saker man bör 
tänka på. Gör man fel 
kan konsekvenserna bli 
omfattande.

För många organisationer 
är utmaningen i dag att 
användare och projekt 
snabbt behöver anpassad 

säkerhet, mer lagring och mer 
CPU-kraft. Traditionellt sett 
vänder man sig till IT-avdel-
ningen för en lösning, vilket 
kan ta veckor eller i värsta fall 
månader. För att slippa krångel 
och dröjsmål har molnlagring, 
som dessutom är ett billigt alter-
nativ, blivit allt mer populärt.

– Innan man överväger att 
lagra information i molnet måste 
man dock vara klar över vilka 
behov som finns, säger Jan-Erik 
Johansson som är affärsområ-
deschef på IT-Total. Priset är en 
komponent som inte så sällan 
väger allt för tungt. Men den 
är långt ifrån den enda som är 
betydelsefullt.

– Viktigast av allt är att 

fundera över hur pass viktig 
IT-säkerheten är för verksam-
heten och om man har tillräck-
lig kompetens för att på egen 
hand ta hand om säkerheten. 
Och kommer man fram till att 
säkerhet är prioriterat för verk-
samhetens överlevnad bör man 
ta experthjälp.

– Det fungerar dåligt med 
att ”shoppa lite här och där på 
stan”. Det måste finnas någon 
som kan se helheten och bygga 
ett system som täcker hela infra-
strukturen.

Att välja en stor, väletablerad 
leverantör som Google eller 
Amazon kan upplevas som ett 
säkert kort. Det kan ju så att 
säga inte bli fel.

– Men ofta finns det fördelar 
med att välja en mindre leveran-
tör som förstår just dina behov, 

fortsätter Jan-Erik Johansson. 
De behov man har av säker 
infrastruktur ser olika ut för 
olika företag. En del information 
kräver hög säkerhet, annat kan 
fungera med en lägre säkerhets-
klassning på informationen.

– Därför fungerar standardlös-
ningar sällan bra!

Ett vanligt förbiseende som 
ofta görs är att man tror att 
molnet är säkert, att det är 
skyddat från intrång och skadlig 
kod.

– Så är det inte. Därför måste 
man alltid se till att det finns en 
backup på allt den information 
som man skickar upp i molnet, 
något som ofta är en extratjänst 
man måste köpa till liksom 
många andra tjänster för att få 
ett fullgott skydd.

– Ligger molntjänsten i ett 
annat land är det detta lands 

lagar som gäller, exempelvis 
amerikansk lag i USA. Det 
innebär att amerikanska myn-
digheter kan begära ut infor-
mation om man misstänker 
brottslighet eller vill komma åt 
känslig information, understry-
ker Jan-Erik Johansson. 

Som svensk leverantör med 
lång erfarenhet av molnlösning-
ar arbetar IT-Total med utgångs-
punkt från varje enskild kunds 
specifika behov och utifrån 
dessa skapas sedan en skräddar-
sydd lösning.

Bland uppdragsgivarna finns 
några av Sveriges ledande 
industriföretag med global 
verksamhet, men också mindre 
och medelstora företag som 
sett fördelarna med IT-Totals 
driftstjänster. 

– Ett nära samarbete är en 

förutsättning för ett bra slutre-
sultat. Att använda de senaste 
verktygen för en optimal lösning 
säger sig självt, men det är först 

i händerna på våra specialis-
ter som den fulla potentialen 
uppnås. Det som är ”tillräck-
ligt bra” för ett företag räcker 
inte för ett annat som ställer 

betydligt högre säkerhetskrav, 
poängterar Jan-Erik Johansson.

– När andra kan göra punktin-
satser tar vi ansvar för helheten 

och ser till att alla delar är 
integrerade med varandra i en 
säker IT-struktur. Vår redun-
danta driftsleverans finns också 
i Sverige och det ger en extra 

legal trygghet, att det är svensk 
lag som gäller. 

– Ytterligare ett plus som 
vi kan erbjuda är en svenskta-
lande servicedesk. Uppskattat 
av många, särskilt när det 
handlar om lite mer komplice-
rade uppgifter som måste lösas 
snabbt. Prismässigt klarar vi oss 
också bra i konkurrensen.

– Många av de stora interna-
tionella aktörerna erbjuder vis-
serligen ett attraktivt grundpris, 
men när man adderar den ena 
tilläggstjänsten efter den andra 
som behövs för en säkert och 
fungerande infrastruktur, blir vi 
så gott som alltid billigare.

Att framtiden ligger i molnet är 
det ingen som ifrågasätter. Dels 
för att det är ekonomiskt för-
delaktigt, dels för att mängden 
information som kan lagras är 

obegränsad liksom flexibiliteten 
och möjligheten att skala upp 
allt efter behov.

– Det vi sett så här långt är 
bara en början. Som företag 
ser vi möjligheter att växa i 
takt med det ökade behov som 
finns ute i näringslivet och 
inom offentlig sektor, avslutar 
Jan-Erik Johansson.

TEXT: MARTIN WESTHOLM

Enkelt för företag att låta sig 
bedras av billiga molntjänster

Tisdagen den 11 juni genomför IT-Total ett 
webinar som tar upp olika aspekter på val 
av molntjänster.

Läs mer på: www.it-total.se/webinar

”Det fungerar dåligt med 
att ’shoppa lite här och där 
på stan’. Det måste finnas 
någon som kan se helheten 
och bygga ett system som 

täcker hela infrastrukturen.”

Jan-Erik Johansson, affärsområdeschef IT-Total
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Svensk industri är stark 
och med Industri 4.0 
kommer stora möjlig-
heter att maximera  

produktionen, minimera 
slitsamma och monotona arbets-
moment, samt öka effektiviteten 
och kvalitetsutfallet. En viktig 
del i det arbetet är flexibel 
digital produktion – något som 
Stjernbergs Automation är 
experter på. 

Stjernbergs Automation tar 
fram automations- och laser-
lösningar för kunder inom i 
stort sett alla industrisegment, 
inklusive speciella sektorer som 
exempelvis guldsmeder. 

- Lösningarna passar företag 
med relativt stor produktions-

volym, där det är enkelt att se 
att en produktivitetsförhöj-
ning med automatisering eller 
laserbearbetning innebär stora 
kostnadsfördelar. Flexibilitet, 
omställbarhet och hög produkti-
vitet är givna fördelar med både 
robotautomation och laser-
bearbetningsprocesser, säger 
Magnus Stjernberg, VD.

Med lång och bred erfarenhet 
av olika metoder och hur de kan 
appliceras på ett lönsamt sätt 
skapar de lösningar som gör sina 
kunder mer konkurrenskraftiga.   

- Genom åren har vi blivit 
extra duktiga på att utnyttja 
möjligheten till snabba ställ, 
hög precision, och hög hastighet 
i våra utrustningar. Dessa 

kunskaper kommer främst 
av laserprocessernas krav på 
precision och hastighet, och 
möjligheter till flexibilitet. Vad 
som är ett måste för en lönsam 
laserprocess, tar vi automa-
tiskt med oss in i alla andra 

automationsprojekt. Här vågar 
vi påstå att vi slår de flesta av 
våra kollegor i branschen på 
fingrarna, säger Magnus. 

Enligt Magnus innebär fortsatt 
digital produktion inte bara 

ett snabbare och mer kvali-
tativt produktionsflöde, det 
viktigaste blir att säkra upp 
med kompetens för att lösa 
de tekniska utmaningarna och 
framförallt att se till att få 
företag att inse vikten av att 
ställa om till digital produktion. 

- Det är viktigt att inte stirra 
sig blind på investeringskost-
nader för robotar eller laserut-
rustningar. Att ställa om till 
ny teknik är viktigt för fortsatt 
konkurrenskraft. Att köpa 
enklare eller billigt importerade 
lösningar innebär allt som oftast 
att man biter sig i svansen och 
går miste om de största förde-
larna när hela produktionskost-
naden över utrustningens livstid 
summeras, förklarar Magnus. 

Mycket kunskap inom Lean 
och kundorderstyrd produktion 
visar tydligt på fördelarna med 
produktion i närhet av slutan-
vändaren. Något som Magnus är 
övertygad om är rätt fokus.

- Vi är övertygade om att 
produktion bör ske i närheten av 
slutanvändaren av produkten. I 
varje fall på samma kontinent – 
inom ett dygns lastbilstransport. 
Och gärna med eldrivna 
lastbilar. Flexibel och digita-
liserad automatisk produktion 
är en av de absolut viktigaste 
byggstenarna för denna framtid. 
Dessutom skall den vara en-
ergieffektiv och hållbar, vilket 
är fullt möjligt. Laserteknik är 
digital och mycket mer ener-
gieffektiv och hållbar än andra 

tillverkningsmetoder, förklarar 
Magnus. 

Enligt Magnus finns det 
framöver utrymme för mer 
flexibel automation. Att man 
i högre grad använder redan 
digital information i form av 
ritningar och produktionsor-
derdata till att ställa om pro-
duktionen snabbare mellan 
olika produkter. Offline-pro-
grammering med sensorsystem 
för självkalibrering och över-
vakning kan bidra. Kopplas 
dessutom fjärruppkoppling till, 
finns möjligheten att gå in och 
hjälpa till med både felsökande 
service, stöd för programmering 
och optimering av sekvenser.

- Vi tror mycket på framtiden.  

Trots att det just nu ser det lite 
trögt ut i världen är vi överty-
gade om att vi kommer se stora 
framgångar för tillverkande 
företag i alla storlekar med den 
svenska mixen av kreativitet, 
samarbete inom och mellan 
företag och vår höga kunskaps-
nivå. Tillsammans med våra 
kapitalstarka investerare har vi 
muskler nog för att expandera 
till andra marknader och 
utveckla nya högteknologiska 
produktionslösningar, säger han 
avslutningsvis.

TEXT: AGNES JARFJORD

Flexibel digital produktion
- avgörande för fortsatt konkurrenskraft

Stjernberg Automations  
6 huvudkompetenser 

•  Laser Applications (sammanfogning, skär-
ning, additiv tillverkning, mikrobearbetning, 
mm) 

•  Industrial Software (Robot, PLC, PC) 

•  Dynamics (högpresterande NC styrsystem 
och optimalt utnyttjande av robotstyrningar. 
Här ingår kunskap om hanteringsapplikationer 
med industrirobot) 

•  Sensors (för att hitta produkter och överva-
ka både utrustning och processen - inklusive 
kamerabaserade visionsystem) 

•  Mechatronics (mekanisk design, elsystem, 
och elektronik) 

•  Laser and optical systems (högeffektlasrar 
och optik med integrerade sensorer för laser-
bearbetningsprocesser)

Stjernberg Automations huvudinriktning är att leverera digitala lösningar 
baserade på laserteknologi

Stjernberg Automation är utvecklare och leverantör av innovativa lösningar för 
den tillverkande industrin. 

Läs mer på: 
www.s-automation.se
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Allt fler produkter 
utvecklas med 
mobilen som 
primär plattform, 
maskininlärning 

utvecklas på bred front och 5G 
möjliggör nya typer av lösningar 
för både industri och samhälle. 
Detta är bara några av många 
nya tekniska möjligheter som vi 
kommer få se mer av de närmsta 
åren. Så hur ska man som företag 
på bästa sätt anpassa sig för att 
dra största möjliga nytta av den 
tekniska utvecklingen? Finns 
det några fallgropar att undvika? 
Och hur kan man försäkra sig om 
att man har rätt kompetens för att 
genomgå en digital transforma-
tion?

Sylog är konsulter inom system- 
utveckling, systemintegration,  
teknik och IT. Deras kunder 
är världsledande företag inom  
telekom, processindustri, säker- 
het, fordonsindustri och media. 
Förutom sin starka position i 
Sverige har de tillsammans med 
sitt moderbolag verksamhet i över 
20 länder och medverkar i många 
stora globala digitaliserings- 
projekt. 

-Teknikutvecklingen går allt  

fortare och det blir ännu 
viktigare framöver att bolag som 
utvecklar nya produkter har rätt 
partners i sitt arbete. En stark 
trend är att många bolag lägger 
ut arbetet inom utveckling och 
anpassning av ny teknik. Det 
är både svårt och kostsamt att 
bygga upp all nödvändig teknisk 
kompetens internt. Kompetens 
är en färskvara och detta blir 
allt tydligare i framtiden. Orga-
nisationer måste investera mer i 
sin personals utveckling och att 
de håller sig uppdaterade, säger 
Johan Jacobsson, VD på Sylog i 
Sverige. 

Vikten av kompetens- 
överföring 
När företag och organisationer 
väljer att anlita konsulter för att 
lyckas med sin digitala resa är 
det vanligt att det skapas kun-
skapsglapp i organisationen. 
Detta beror på bristande kom-
petensöverföring – att konsul-
terna fasas ut för snabbt innan 
personalen hunnit få all den 
kompetens som krävs efter en 
digital omställning. 

- Många företag och orga-
nisationer skulle vinna på att 

involvera konsulter i tidigare 
faser i sina projekt eftersom 
utifrån-perspektivet driver 
forskning och innovations- 
utveckling framåt. Det är viktigt 
att komma ihåg att konsulter 
inte i första hand är en reserv- 
bemanning utan en fantastisk 
kompetensresurs, menar Johan. 

Enligt Johan finns det dessutom 
en del förbättringspotential när 
det gäller hur företag ser på 
konsulttjänster vid denna typ 
av projekt. På många företag 
har inköpsavdelningen ansvaret 
för att handla upp konsult- 
tjänster. Konsulter anses inte 
sällan som dyra och det kan då 
vara frestande att åstadkomma 
en besparingspotential genom att 
konkurrensutsätta upphandling-
arna utifrån en timkostnad.

- Detta ger ofta ett felaktigt 
fokus på arvode och kredit- 
tider snarare än på vad som ska 
levereras och vilken kompetens 
som behövs, förklarar Johan.

Mål, utmaningar och  
omvärldsbevakning
Trots att vi som samhälle 
kommit långt med ny teknik och 

digitalisering är det fortfarande 
många företag som bara är precis 
i början av sin digitala resa. För 
att kunna förändra och förbättra 
tillvaron för människor världen 
över, med hjälp av teknik och di-
gitalisering, krävs inte bara stor 
kompetens utan också en bred 
förståelse för de branscher man 
verkar i.

Sylogs fokus ligger på att skapa 
en attraktiv och utvecklande  
arbetsplats för att attrahera 
talanger och ge kunderna 
resultat. Även när det gäller 
branschförståelse och kompetens 
arbetar de i frontlinjen.
- För vår fortsätta tillväxt är det 
helt avgörande att vi arbetar med 
att skapa starka och långsiktiga 
samarbeten. Det gör vi genom 
att förstå våra kunders mål, 
utmaningar och omvärld för att 
bli en stark partner inom både 
produkt- och systemutveckling. 
Vi investerar mycket tid i att lära 
känna våra uppdragsgivare och 
de branscher som de verkar i och 
är noga med att ständigt utveckla 
kunskapsnivån, för att hjälpa 
våra kunder att öka sin konkur-
renskraft och stärka sin position 
på marknaden, säger Johan. 

För Sylog ser framtiden ljust ut. 
De har funnits som bolag i snart 
20 år och har de senaste 10 åren 
varit en del av Data Respons. 
Deras erbjudande inbegriper 
allt från specialister på plats 
till outsourcade projekt och ut-
vecklingsteam. Med fortsatt god 
efterfrågan, ständiga uppdate-
ringar och nya behov är det med 
optimism som Johan ser på de 
kommande åren. 

- Att arbeta som IT-konsult 
handlar om att man har förmånen 
att vara med och arbeta i främsta 
linjen av samhällsutvecklingen. 
Det kommer vi fortsätta göra 
och växa både i Sverige och, till-
sammans med vår ägare, även ta 
oss an nya marknader, avslutar 
Johan.

TEXT: AGNES JARFJORD

IT- OCH TEKNIKKONSULTER
- en viktig kompetensresurs

Fortsatt fokus på digitalisering, uppkoppling och 
automatisering där produkter och företag blir 
smartare och effektivare med hjälp av AI och IoT, 
ställer nya krav på säkerhet och kompetens.

”Organisationer 
måste investera 
mer i sin personals 
utveckling och 
att de håller sig 
uppdaterade”

Johan Jacobsson,  
VD på Sylog i Sverige.

Läs mer på: www.sylog.se
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Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, 
läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller 
info@abus-kransystem.se

Vikten av 
det viktigaste

Våra auktoriserade återförsäljare 
inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder 
helhetslösningar med lyftutrustning, 
leasing, montage, service och 
utbildning av din personal. 
Låt oss ta hand om det viktigaste 
– att personal och produktion är 
i trygga händer – så att du kan lägga 
energi på annat.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

ABUS 

Sverige Gruppen

Vår kunskap 

– er säkerhet

Svensk industri går på 
högvarv och framtidstron 
är stor. Trots att ett stort 
antal företag planerar 
att investera i ny teknik 
det närmsta året, och 
merparten har ambitionen 
att växa, finns det faktorer 
som sätter käppar i hjulet 
för tillväxten – bristen på 
kompetens.

Enligt Västeråsföretaget 
Koteko finns det en rad 
olika insatser och för-
bättringar som behöver 

göras för att attrahera fler till 
industrin. En sådan sak är 
kompetensutveckling. 
Fredrik Allard, VD på 
Koteko AB berättar: 

- Det pågår ett 
generationsskifte 
som kommer förändra 
branschen på många sätt 
och det är viktigt att agera i 
tid för att försäkra sig om att 
kompetensen från de som nu 
närmar sig pension spills över 
till de yngre förmågorna. På 
Koteko arbetar vi mycket med 

internutbildningar där våra mest 
erfarna medarbetare som besitter 
mycket kompetens arbetar med 
de anställda som har mindre er-
farenhet. Vi har sett att den upp-
delningen fungerar väldigt bra 
och på så sätt försäkrar vi oss 
om att all befintlig kompetens 
överförs till nästkommande 
generationer. 

Utöver interna utbildningar och 
utbyten har Koteko även inves-
terat i teknik som ska underlätta 
både kvaliteten och kompetens-
utvecklingen i organisationen.

- Genom en programvara från 
Siemens har vi möjlighet att 

bygga upp vår kompetens 
i ett simuleringsprogram 
som gör det möjligt för 
oss att testa våra lösningar 
och projekt virtuellt innan 

vi levererar det till kunden. 
På så sätt ser vi till att alla våra 
kunder får lösningar av hög 
kvalitet, och samtidigt kan våra 
medarbetare känna sig trygga 
med att det vi levererar fungerar 
i praktiken. 

Fredrik betonar också vikten 

av att arbeta med personlig 
utveckling och ta tillvara på de 
drivkrafter som finns i organisa-
tionen. 

- Vi satsar mycket på att skapa 
en kultur där det finns plats att 
växa. Nu har vi exempelvis två 
medarbetare som vill gå från 
att arbeta som industrielek-
triker till el-konstruktörer. Vi 
fångar upp dem och ser till att 
de får chansen att utveckla sin 
kompetens och ta nästa kliv i sin 
karriär. Det är en viktig faktor 
för att vi ska vara attraktiva 
som arbetsgivare och för att 
vi ska attrahera mer och rätt 
kompetens.

I de uppdrag som Koteko 
genomför ingår allt ifrån 
projektledning, programme-
ring, el-konstruktion, skåp-
byggnation, installation och 
idrifttagning. Man ser även till 
att automatisera, modernisera 
och effektivisera maskinernas 
funktion så att produktiviteten 
för industrin ökar. 

- Eftersom vi erbjuder våra 
kunder helhetslösningar behöver 

vår kompetens matcha alla delar 
i erbjudandet. Hos oss arbetar 
programmerare, konstruktörer, 
industrielektriker och projekt-
ledare under samma tak.  Att vi 
har all kompetens in house är 
avgörande för att vi ska kunna 
leverera konkurrenskraftiga 
lösningar, förklarar han.  I takt 
med att vi ser en ökad efterfrå-
gan på våra lösningar kommer 
vi under året fortsätta växa och 
rekrytera duktiga personer inom 
alla våra affärsområden.

En annan viktig faktor som 
Fredrik betonar är att få fler 
kvinnor in i den mansdominera-
de svenska industrin. 

- Det är viktigt för oss i 
branschen att aktivt arbeta 
med hur vi kan få fler kvinnor 
att intressera sig för teknik 
och industri. Vi är inte själva 
i mål med det än men arbetar 
aktivt för att få fler kvinnor till 
Koteko och låter oss inspireras 
av andra i branschen som gjort 
det bra. Det ska vara en god 
mix av kvinnor och män med 
olika bakgrund, erfarenhet och 

ålder. Då är jag övertygad om 
att vi som företag, tillsammans 
med hela branschen kan nå nya 
höjder, säger Fredrik avslut-
ningsvis.

Är du nyfiken på att veta mer om 
hur det är att jobba på Koteko? 
Eller är du intresserad av att se 
vilka tjänster som finns tillgäng-
liga? 

Kika på www.koteko.se

TEXT: AGNES JARFJORD

Koteko om kompetensbristen inom 
svensk industri 

ProTAK hjälper den 
svenska processin-
dustrin att planera 
och optimera sin 
produktion. Men också 
att dokumentera med-
arbetarnas yrkes- 
skicklighet.

I mer än 20 år har ProTAK 
levererat produktionsstödssys-
tem till processindustrin. Bakom 
framgången ligger många års 
praktisk erfarenhet och en djup 
förståelse för industrins produk-
tionsvillkor.

Per Gannå, VD för ProTAK, 
har själv jobbat som produk-
tionschef inom pappers- och 
massaindustrin. Så han vet vad 
han talar om liksom hans partner 
Arne Hägglund som har många 
års erfarenhet som maskinope-
ratör. 

– Inom processindustrin 
handlar det om komplexa 
funktioner där allt hänger ihop 
i en enda lång kedja, säger 
Per Gannå. Minsta förändring 
i processen får konsekvenser 
genom hela produktionen och 
det är här medarbetarnas yr-

kesskicklighet blir avgörande. 

Det ProTAK utvecklat är ett 
system som i realtid mäter verk-
ningsgraden i en produktionsan-
läggning inom processindustrin. 
Data från enskilda maskiner 
samlas in och analyseras för 
att sedan göra det möjligt att 
analysera maskinernas kapaci-
tetsutnyttjande och hela pro-
duktionsförloppet med målet att 
produktionen optimeras både 
kvalitets- och volymmässigt.

– Resultatet samlas i en 
vy som alla användare, från 
platschef och produktionschef 
till operatör och förman, har 
tillgång till och enkelt kan 
förstå, fortsätter Per Gannå. Det 
gör det också möjligt för alla 
som i olika skeden är involvera-
de i processen att följa produk-
tionen, att se när något förändras 
som senare kan få konsekvenser 
i produktionen och som gör att 
man i god tid kan vidta nödvän-
diga åtgärder.

– Rent konkret innebär det 
att produktionen görs mer 
effektiv, kvaliteten blir högre 
och att det i slutänden resulterar 
i förbättrad lönsamhet med färre 
driftavbrott. Systemet kan också 

skräddarsys för den specifika 
anläggningens behov och krav.

När fler kan följa produktionen 
ökar också motivationen och en-
gagemanget bland medarbetarna 
att dra åt samma håll.

– Operatörens yrkesskick-
lighet blir synlig och de juste-
ringar som görs i processen blir 
dokumenterade på ett sätt som 
är tillgängliga för alla, berättar 
Per Gannå. Det blir helt enkelt 
lättare att arbeta proaktivt, 
något som i sin tur ger ett bättre 
arbetsklimat. Stressen minskar 
helt enkelt.

– Dokumentationen innebär 
också att man samlar på sig 
en gedigen kunskapsbank som 
sedan ligger till grund för det 
framtida förbättrings- och säker-
hetsarbetet. 

ProTAK:s användarvänliga 
och intuitiva system har hittills 
använts inom framför allt 
pappers- och massaindustrin, 
mycket som en följd av att 
ProTAK har sitt ursprung i den 
branschen. Bland kunderna finns 
exempelvis Billerud Korsnäs, 
Holmen och SCA.

– Men det finns inget hinder 

för att ProTAK framgångsrikt 
kan användas inom annan 
processindustri, framhåller Per 
Gannå. Det är också där som vi 
ser en potential för vårt företag 
att växa och att tillsammans med 
nya uppdragsgivare bredda vår 
kompetens ytterligare.

– I dag finns det ett stort 
behov av att inte bara kunna 
optimera och dokumentera 
processer, utan också att med 

hjälp av smart och intelligent 
teknik förutse problem liksom 
behov av service och underhåll. 
Allt för att skapa ökad konkur-
renskraft.

TEXT: MARTIN WESTHOLM

Per Gannå, VD på ProTAK
www.protak.se
0660 574 90
info@protak.se

Höjd effektivitet och ökat engagemang 
när medarbetarnas arbete synliggörs

Rotera runt sin egen axel. Diagonala 
körningar, parallella rörelser - enkelt 
med 8-hjulsdrift. Det patenterade 
drivkonceptet gör att AGILOX kan 
vara smidigare än andra fordon.

www.arho.se

Nu introducerar ARHO AGILOX på den svenska 
marknaden. EN IGV - INTELLIGENT GUIDED 
VEHICLE som använder den senaste tekniken 
för intelligent guidad fordon för logistik  



Hela denna bilaga är en periodisk publikation från Engage Brand & News Agency28 #1, maj 2020Content partner

Integration

Människor

Teknologi

Beslut som företag fattar idag avgör deras konkurrenskraft i framtiden. 
Rusta dig för framtidens produktionslandskap med innovativa 
produktionslösningar och intelligenta nätverk. 

Företag som vill förbli framgångsrika i denna nya verklighet och säkerställa 
lönsamhet under överskådlig framtid, måste redan idag fatta beslut med 
fokus på de framgångsfaktorer som kommer att prägla morgondagens 
högautomatiserade produktionslandskap.

Ta din produktion till en framtidssäker nivå - genom att kombinera de tre 
nyckelfaktorerna Människor, Teknologi och Integration.

www.kuka.se

Shaping Future 
Production Landscapes

Många har hört 
talas om AI, ar-
tificiell intelli-
gens. Men det är 
inte lika många 

som vet hur man kan använda 
det. Det vet däremot Unibap som 
tillsammans med GE Digital och 
Intel Corporation tagit fram flera 
tjänster för att effektivisera till-
verkningen inom industrin. 

– AI utvecklas ständigt och 
har kommit till punkten där vi 
kan använda AI i produktion. 
Vår expertis och lösningar skalar 
från små företag till stora samt 
olika vertikaler med kunder som 
Husqvarna Group och Swetree, 
förklarar Mikael Steiner, försälj-
ningschef Unibap. 

Artificiella kopior 
Unibap skapar artificiella opera- 
törer som tränas utifrån 
mänskliga beteenden som ofta 
gör tunga eller farliga arbets- 
moment. Den artificiella opera-

tören finns sedan kvar i fabriken 
när människan går vidare till 
säkrare arbetsmoment. 

– Framförallt handlar det 
om diskret tillverkning inom 
industrin. Det betyder att AI:n 
kan hantera avsyning och 
bedömning av exempelvis 
lackerade detaljer och maskin- 
detaljer, säger Mikael. 

Fångar den tysta mänsk-
liga kunskapen 
Automatiserat arbete har tidigare 
haft problem kring att fungera 
i arbetssammanhang, detta då 
de saknar det så kallade ”tacit 
knowledge”, på svenska: ”tyst 
kunskap”. Detta kan beskrivas 
som erfarenhetsbaserad kunskap. 
För att fånga den tysta kunskapen 
arbetar Unibap med maskininlär-
ning. Olika arbets- sätt analyse-
ras i samband med utförandet 
av arbetsmoment och bearbetas 
med Unibaps verktyg för att 
skapa en artificiell kopia, en  

artificiell industriell operatör. På 
detta vis kan AI:n förstå hur ett 
arbete kan göras utan att behöva 
styras från ett egentligt facit 
och får ett mänskligt beteende. 
Typiska arbetsuppgifter kan vara 
till exempel avsyning, sortering, 
plockning och montering. 

– Det finns oändligt mycket 
positivt med AI. Tack vare detta 
lyckas vi med problem som 
tidigare varit svåra att lösa, alter-
nativt helt omöjliga. AI leder inte 
bara en högre effektivitet, det 
ger oss ett mindre miljöavtryck 
också och bättre produktkvalitet. 
Nu kan man öka produktions- 
takten och göra mer på samma 
ställe vilket minskar transporter, 
och i samband med att produkter-
na också håller bättre minskar vi 
behovet av att slänga lika mycket 
som vi gör idag. Vi kan även på 
ett enkelt sätt kommunicera 
med överordnade- och sidoo-
rienterade system och fungera 
som en möjliggörare för digital 
produktion, avslutar Mikael.

AI från Unibap effektiviserar 
fabrikerna

Läs mer på: www.unibap.se

Unibaps högupplösta stereokamera med inbyggd processorkraft, IVS-70.

Mikael Steiner, försäljningschef på Unibap.

”AI leder inte bara till en högre  
effektivitet, det ger oss också ett 
mindre miljöavtryck och bättre  
produktkvalitet.”



AIRTEC Pneumatic Sweden AB, Box 120 • Gerfasts väg 6 • SE-283 22 Osby
Telefon. 0479-126 00 • Telefax. 0479-127 19 • E-post. mail@airtec.se

www.airtec.se

Klok som 
en uggla

Totalleverantör inom pneumatik och vakuum

AIRTEC Pneumatic Sweden är totalleverantör inom pneumatik och vakuum
Med hög teknisk kompetens, servicegrad samt lager i Sverige  
- Vi vill bli er partner när det gäller automatisering! 

Att göra skillnad

www.airtec.se
www.vmeca.se

Magic Gripper 
Egna fixturer med fristående vakuum? 
Förpackningar, påsar, kartongresare m.m 

HYDRAULICS

LALMEK Hydraulics AB 
Ånaryd 2, Ölmstad,  

563 93 Gränna,  
Sverige

Hydraulikens fulla 
kraft och möjligheter
Det som började för 40 år sedan 
med det första hydrauldriv-
na systemet för utgödsling 
av djurstallar, har vuxit till ett 
modernt industriföretag med 
global försäljning.

Lalmek Hydraulics, numera kanske 
mest kända för den tryckvändan-
de riktningsventilen, har genom 
en lång rad innovativa lösningar 
vuxit till en helhetsleverantör som 
erbjuder stor flexibilitet. 

Kunderna återfinns inom verk-
stadsutrustning, fastbränsle, mate-
rialhantering, miljöteknik, vindkraft, 
jordbrukssektorn och specialma-
skiner. 

En stor del av de egenutveckla-
de produkterna produceras i den 
egna fabriken i Gränna, vilket ger 
tydliga konkurrensfördelar. Som 
kund får man en helhetsleveran-
tör som kan leverera hela kedjan 
från enskilda komponenter till 
kompletta system. Tack vare att 
allt ifrån cylindrar till styrsystem 

tillverkas in-house kan man vara 
mycket flexibel gällande produk-
ternas utförande och ändå erbjuda 
korta leveranstider. Något som blir 
allt viktigare. 

Det säkerställer en jämn och hög 
kvalitet samtidigt som vi kan agera 
utvecklingsavdelning åt kunderna 
när det gäller hydraulik. Lalmek 
Hydraulics har ett brett erbjudan-
de när det gäller kunskap, utveck-
ling och produktion som förmodli-
gen är unikt i hydraulikbranschen. 
Vi har alltid standardkomponen-
ter tillgängliga och utgår alltid 
från våra kunders process och 
behov för att snabbt och enkelt 
kunna bygga kundanpassade 
system. Detta tillsammans med 
en egen bred och flexibel pro-
duktion för kundanpassade kom-
ponenter möjliggör korta ledtider. 
Utifrån vilket jobb som systemet 
ska utföra, skräddarsyr vi en in-
dividuellt dimensionerad lösning 
med enskilda komponenter eller 
kompletta system. Berättar Anders 
Jarl, delägare i bolaget sedan 2018. 

Lalmek skapar  
effektiva och driftsäkra lösningar 
inom hydraulik och mekanik. På  
Lalmek Hydraulics finns det 
både egenutvecklade och 
inköpta komponenter som 
enkelt integreras i kundunika 
system. 

Tel +46 36 522 00 
info@lalmek.se

www.lalmek.se

FAKTA

Lalmek Hydraulics är en av landets 
ledande tillverkare av små och 
medelstora hydraulaggregat med 
elmotorer upp till 55 kW.

Många hydraulaggregat hamnar i en 
miljö där människor arbetar, av den 
anledningen används nästan uteslu-
tande tystgående hydraulpumpar.

Detta gör att ljudnivån i regel hamnar 
under 65 decibel.

Ett bra alternativ till flödesdelare 

Med Lalmek PARALLEX kan upp till 
fyra dragstångscylindrar arbeta i en 
synkroniserad rörelse och alltid hålla 
rätt nivå samt rätt bärkraft, oavsett 
hur belastningen fördelas på respek-
tive cylinder.

Hydraulcylindrarna är av dragstångs-
typ och konstruktionen lämpar sig 
bra för krävande applikationer.

Cylindrarna kan levereras med en rad 
olika infästningsmöjligheter i både 
kolvstångsände och cylindergavel, 
såsom ledlager, in eller utvändig 
gänga eller anpassad frontfläns.

Lalmek PARALLEX kan även utrustas 
med inbyggda linjärgivare som med 
hög noggrannhet anger kolvstångens 
position.

Hydraulcylindrar - PARALLEXHydraulaggregat
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- Utvecklingen inom automa-
tionsbranschen går i en rasande 
takt och det kan vara svårt att 
hålla sig uppdaterad även fast 
man jobbar med det dagligen. 
Det jag tror kommer att göra 
störst skillnad inom industriau-
tomationen under kommande år 
är införandet av kollaborativa 
robotar och AGV:er (Automated 
Guided Vehicles). Det är 
spännande teknik som fyller 
ett gap där det inte tidigare 
varit aktuellt att automatisera. 
Industri 4.0 fortsätter utvecklas 
och ger tillverkningen mer 
intelligens med större flexibili-
tet, snabbare omställningar och 
kortare ledtider, säger Peter. 

Inom segmentet industri 
erbjuder Mit Automation allt 
ifrån kompletta kundanpassade 
robotceller och special- 
maskiner till styrsystemsutbyten 
och maskinsäkerhetsupp- 

graderingar. Även konsult- 
tjänster inom mekanisk kon-
struktion, elkonstruktion, 
programmering, riskanalyser 

samt tillverkning och installa-
tion av apparatskåp, gripdon, el, 
mekanik och pneumatik.

- Vi är samarbetspartner med 
ABB Robotics och Universal 
Robots. Vi är svensk distributör 
för det danska företaget Dan- 
Robotics som bygger en 
kompakt svetsrobotcell  
”CompactWelder” baserad på 
ABB robot, förklarar han. 

Idag är det fem personer som 
arbetar på Mit Automation, som 
omsatte ca 9,5 miljoner förra 
året. 

- Vår kompetens och erfaren-
het är bred och vi har genom 
åren automatiserat och byggt 
styrsystem till väldigt många 

olika utrustningar. Tänket i 
lösningarna är modulärt, vilket 
innebär att att vi kan återanvän-
da många del-konstruktioner 
mellan de olika lösningarna. 

Genom att tänka utanför 
boxen hittar vi alltid den bästa 
och mest effektiva lösningen till 
våra kunder, säger Peter. 

Den ljusa framtiden för 
branschen kommer också 
speglas i företagets framtid. 
Såhär säger Peter avslutningsvis 
om planerna framöver: 

- Vi expanderar företaget 
sakta men säkert och lägger stor 
vikt vid att ha rätt personer på 
rätt uppdrag samtidigt som alla 
medarbetare kan utföra de flesta 

förekommande uppdragen på 
företaget. Personalförsörjning-
en är en svår fråga då det är 
svårt att hitta personal med rätt 
kompetens och erfarenhet. Vissa 
tjänster hyr vi in och lägger på 
underentreprenörer vid behov. 
Dock råder ingen tvekan om 
att automationsbranschen är en 
framtidsbransch så Mit Automa-
tion har alla förutsättningar till 
en fin framtid.

TEXT: ANNA BJÄRENÄS

Läs mer på:  
www.mit-automation.se

”Utvecklingen 
inom automa-
tionsbranschen 
går i en rasande 
takt”

Ljusa framtids- 
utsikter för  
automations-
branschen
Automationsbranschens framtid ser ljus ut, åtminstone om 
man frågor Peter Söderqvist, grundare av Mit Automation 
AB. Han menar att det finns ett stort behov av automati- 
sering för att bibehålla och öka den inhemska produktionen, 
särskilt nu när vi sett effekterna av vad en pandemi kan göra 
med leverantörskedjorna. 
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Varje organisation söker ständigt efter sätt att 
minska total ägandekostnad för sin IT-in-
frastruk- tur. Scale HC3 sänker kostnaden 
både på kort och lång sikt. Per-Ola Mård, 

vd på Data Resilience, erbjuder marknadens snabbaste 
virtualiseringsplattform och samtidigt den enklaste. 
Efter många år i branschen, bland annat som delaktig 
i uppbyggnaden av Bank-Id och Swish, vet Per-Ola 
precis vad marknaden behöver. Även om den inte alltid 
själv gör det. 

Scale HC3 fungerar som ett väl avvägt och genomtänkt 
spel, med fler bollar direkt på mål, mindre dribblande 
och färre omvägar. Det är vackert väder, grönare gräs, 
vitare linjer som leder till tydligare mer fokuserat spel, 
berättar Per-Ola Mård.

– Vi tar bort, ersätter och förenklar vilket skapar en 
miljö som i stort sett är självgående. Resultatet av en 
meningsfull teknisk förändring handlar om att få tillbaka 
tid och inte behöva ägna nätter och helger för att fixa 
saker. Underhåll av systemet sker dagtid helt utan att 
störa verksamheten. Scale Computing testar alla delar 
kontinuerligt och när det väl ligger i kundens system så 
är allt, så att säga avlusat. En traditionell virtualisering 
kan ta veckor, vi sätter upp HC3 på 1 timme och 20 
minuter. I jämförelse med andra produkter så är Scale 
Computings HC3-plattform det närmaste man kan 
komma för att uppfylla kraven på enkel hantering och 
kostnadseffektivitet. 

– En jämförelse med andra liknande produkter visar 
att kunderna får betala för en mängd funktioner som de 
ändå inte använder till skillnad från HC3 som visserli-
gen inte har lika många funktioner men ändå innehåller 
allt man behöver för både virtualisering, katastrofåter-
ställning och hög tillgänglighet. 

HC3 SNURRAR ALLTID 
– Vi riktar oss till såväl små och medelstora företag som 
stora koncerner med geografisk spridning. Där man 
till exempel finns på platser där det inte finns tillgång 
till lokal teknisk kompetens. En kritisk produktionsort 
måste ha nära till ett system som fungerar dygnet runt, 
men som kräver minimal hantering. Med Scale kan du 
sprida ut HC3 överallt och sedan mycket enkelt säkra 
hem kritisk information och kritiska system till huvud-
kontoret. Din virtuella maskin snurrar alltid, från det 
att du slår på den till en dag om kanske 15 år när du 
av någon anledning bestämmer dig för att stänga den, 
berättar Per-Ola. 

SMÄRTFRI ÖVERGÅNG 
Wesley Lundberg, systemtekniker på Kalix Tele24 AB 
är mycket nöjd med den nya lösningen för företaget: 

– Arbetssättet har kanske inte ändrats så mycket, 
men det kommer det att göra. Med gamla miljön så 
var man tvungen att ta hjälp av konsulter, kontakta 3-4 
externa support avdelningar när man behövde hjälp. Nu 
kontaktar vi bara en support som hjälper till med allt. 
Behovet av hjälp från konsulter finns inte kvar. 

– I nya miljön kör vi både DR och backup på egen 
köpt hårdvara från Scale, så antalet gränssnitt vi behöver 
gå in i har minskat till det minimala. 

– Största fördelarna med Data Resiliences lösning 
är att man känner sig tryggare som administratör, man 
behöver inte sätta sig i för mycket tekniska detaljer. 
Rädslan att man har gjort något fel eller missat några 
inställningar eller parametrar är borta. Miljön sköter sig 
själv och händer det något, så finns supporten att tillgå 
24/7 för hjälp med hela miljön. 

Ser ni några långsiktiga förtjänster för ert företag? 
– Det är i nuläget att man bland annat slipper dyra 

utökade licenskostnader och konsultarvoden. Förlängda 
support- och serviceavtal hos flera leverantörer. Nu 
betalar vi Service och support endast till Scale. Licens-
kostnader är engångskostnad och man får tillgång till 
alla ”features”. 

– Att migrera över till nytt system eller byte av leve-
rantörer har aldrig gått så smärtfritt som nu. Per-Ola och 
hans kollegor på Data Resilience är verkligen bra. De 
hör av sig och kör briefing varje vecka för att säkerstäl-
la att det går bra för oss. Och det går alltid att nå dem 
om man har frågor och funderingar, avslutar Wesley 
Lundberg. 

HC3 ÄR ALL INCLUSIVE 
– Kostnaderna är förutsägbara och produkten är 

skalbar, fortsätter Per-Ola Mård. Du kan enkelt lägga till 
kapacitet i takt med att ditt företag växer. Komplexiteten 
ökar inte bara för att omfattningen blir större till skillnad

från traditionella system som ofta blir allt mer kompli-
cerade i takt med att dessa växer. HC3 är ett all-inclu-
sive, där kostnaden är förutsägbar och låg: vi reducerar 
risk och bygger trygghet för kunden. 

– Tyvärr är det många beslutsfattare som inte riktigt 
vågar lita på att ett förhållandevis litet företag som Data 
Resilience och Scale Hc3 kan göra så stora positiva 
förändringar i deras verksamheter, men vi vet att det 
fungerar. Det intygar våra kunder, som i samtliga fall 
fått en betydligt enklare och mer kostnadseffektiv 
IT-tillvaro. 

TEXT: TONY MANIERI, SVERIGEMAGASINET 
FOTO: ADOBE STOCK, DATA RESILIENCE 

Varje organisation söker ständigt efter sätt att minska total ägandekostnad för sin IT-infrastruktur. 
Scale HC3 sänker kostnaden både på kort och lång sikt. Per-Ola Mård, vd på Data Resilience, erbjuder 
marknadens snabbaste virtualiseringsplattform och samtidigt den enklaste. Efter många år i branschen, 
bland annat som delaktig i uppbyggnaden av Bank-Id och Swish, vet Per-Ola precis vad marknaden 
behöver. Även om den inte alltid själv gör det.

Konsten att frigöra tid
Ny teknik skapar nya möjligheter

Läs mer på: www.dataresilience.com



Läs mer på: www.finserve.se

Hela denna bilaga är en periodisk publikation från Engage Brand & News Agency #1, maj 2020Expertpanel34

Hur ser ni på digitalisering och 
trender, vilka möjligheter kontra 
utmaningar?
Internet of Things (IoT), AI och 5G 
kommer förändra sättet vi lever på, lösa 
olika samhällsutmaningar och skapa 
ett tryggare samhälle. Ambulanser kan 
komma snabbare till olycksplatsen tack 
vare samtrafiken mellan smarta, upp-
kopplade bilar. Städer kan övervaka 
trafikstockningar, föroreningar och parke-
ringsbehov i realtid. Bildflöden kan öka 
säkerheten för ensamarbetare som soci-
alarbetare, väktare och butikspersonal. 
Detta är bara en bråkdel av de möjlighe-

ter som digitaliseringen innebär. Men den 
snabba utvecklingen ställer också mycket 
högre krav på att lösningarna och data 
verkligen är säkra och tillförlitliga. 

Vilka är de vanligaste bristerna 
och hoten som ni ser i säker-
hetsarbetet? 
Den redan idag stora och ständigt ökande 
mängden av uppkopplade enheter 
och den ökade datatillgången gör det 
viktigare än någonsin att säkra sin 
kommunikation och data. Oskyddade 
uppkopplade enheter medför ökad risk 
för cyberattacker och DDos-attacker, där 

förvaren tar sig in i icke-säkrade enheter 
för att attackera eller sänka olika sajter. 
Tänkbara mål kan vara myndigheter eller 
kritiska samhällsfunktioner. Data måste 
skyddas från obehöriga, och privatperso-
ners och företags integritet måste säkras 
under hela delnings- och användnings-
processen.

Hur tror du att samhällets och 
kundernas behov kommer att 
utvecklas?
Vi ser hur definitionen av säkerhet är på 
väg att förändras. Förståelsen av ”säker 
kommunikation och data” handlar inte 

längre bara om säkra uppkopplingar, 
obruten kommunikation och skydd från 
yttre påverkan utan handlar nu också om 
trovärdighet, ärlighet och integritet. Såväl 
samhälle som företag och kunder har ett 
stort ansvar att se till att tekniken är säker 
och används på ett sätt som för samhälls-

utvecklingen framåt.

Vad är det senaste inom er 
bransch – trender kontra  
utmaningar?
Trenderna i vår bransch är drivet av 
önskan att göra fler, snabbare och mer 
komplexa analyser av mobil-metadata. 
Från att i huvudsak inom Public Safety 
handlat om att informera människor i 
nöd, så har fokus skiftat till att analysera 
rörelsemönster av mobiltelefoner för att 
bättre och snabbare förstå vilka åtgärder 
man ska vidta och se effekterna av valda 
åtgärder. Helst vill man kunna följa allt 
i realtid eller i alla fall med så korta 
fördröjningar som möjligt. Corona-krisen 
har drivit på utvecklingen nåt alldeles 
enormt. Vidare ser vi också att arbetet 

med ökad beredskap inför katastrofer av 
vilken sort det än är ökar – det gäller för 
publik säkerhet vid olyckor, katastrofer 
och pandemier men också ur ett natio-
nellt säkerhetsperspektiv. 

Vilka är de vanligaste bristerna 
och hoten som ni ser i säker-
hetsarbetet?
- Mänskliga faktorn. Hur avancerade 
våra system än är vad gäller skalskydd, 
autentisering och andra avancerade 
skyddsmekanismer så kan man inte 
skydda sig mot den mänskliga faktorn. 
I vår verksamhet ser vi att våra kunder 
arbetar mycket och intensivt kring den 
interna säkerheten eftersom den typen av 

system vi levererar är enorm kraftfulla. 
Även vi själva arbetar kontinuerligt med 
att utbilda medarbetare och att hela tiden 
utmana oss själva och våra system och 
interna processer för att minimera risker.

Hur tror du att samhällets och 
kundernas behov kommer att 
utvecklas?
De senaste månadernas pandemi har tagit 
många med överraskning och man har 
insett att viktiga pusselbitar saknas för 
att effektivt kunna kommunicera med 
befolkningen, mäta hur direktiv efterföljs 
och kartlägga exempelvis smittspridning. 
Vi tror att man generellt kommer att bli 
mer öppen till att använda avancerade 

analysverktyg som använder trafikdata 
från mobilnäten. Vi ser också tydligt att 
man inom våra kundsegment (myndighe-
ter av olika typer) påbörjat arbetet med 
att vara bättre förberedd inför nästa stora 
händelse.

Amalendu Parasnis
Founder, Director,  
Board Member 
& Head of Business  
Development på 
Xolaris

Stefan Albersson
VD på Addsecure

Webbplats: 
www.xolaris.se

Webbplats: 
www.addsecure.se

INSIKTER FRÅN BRANSCHEN

Smart teknologi 
ska bidra till en mer 
hållbar byggbransch

Det pågår ett 
omfattande 
utvecklings-
arbete inom 
byggbranschen 

för att öka branschens att-
raktivitet på arbetsmark-
naden. Arbetet innefattar 
bland annat mer effektiva 
arbetsmetoder och initiativ 
för att skapa en säkrare 
arbetsmiljö. Infobric, som 
utvecklar IT och elektro-
nik för att öka säkerheten 
och effektiviteten på bygg-
arbetsplatsen, var med 
och tog fram branschstan-
darden ID06 samt var det 
första företaget som blev 
ackrediterad system- 
leverantör. 

”Vi vill säkerställa att 
våra ID06-anslutna 
kunder kan använda sig 
av branschstandarden på 
sina arbetsplatser på bästa 
möjliga sätt för att öka sin 
säkerhet, effektivitet och 
konkurrenskraft. Som ett 
exempel på det har vi det 

senaste året utvecklat vårt 
system och våra produkter 
för att anpassa dem till 
den nya kortstandarden 
som ID06 AB har infört.”, 
säger Dan Friberg, VD på 
Infobric.

Byggbranschens aktörer 
har drabbats av osund 
konkurrens då ett fåtal 
oseriösa företag har utfört 
uppdrag på helt andra 
villkor än de villkor 
branschen skrivit under. 
Resultatet är bland annat 
svartarbete och osäkra 
arbetsförhållanden som 
inte bara är en fara för den 
enskilda arbetaren, utan 
också skadar företagens 
varumärken och samhället 
i stort. Infobric vill ge 
byggbranschen möjlighet 
att genom smart teknologi 
upptäcka och förhindra 
oseriösa aktörer på sina 
byggarbetsplatser. ”Vi vill 
helt enkelt förenkla arbetet 
för de seriösa aktörerna 
att bygga på ett säkert, 

effektivt och hållbart sätt 
- och stoppa de oseriösa 
aktörerna helt och hållet.”, 
säger Dan Friberg.

Sedan 2004 har Infobric 
arbetat nära aktörerna 
i byggbranschen och 
utvecklat teknologi för 
att mäta, övervaka och 
förbättra säkerheten. 

”Våra tjänster hjälper 
byggföretag att på ett 

enkelt och effektivt sätt 
få kontroll över vilka som 
vistas på deras arbetsplats, 
säkerställa att man jobbar 
på rätt sätt och förhindra 
säkerhetsrisker. Flera 
nya verktyg för att kunna 
upptäcka och förhindra 
dessa risker kommer 
att lanseras under de 
kommande åren.”, säger 
Dan Friberg.

Med fler nya inkomman-
de verktyg ser Infobric 
fortsatt stora möjligheter 
till effektivitetsförbätt-
ringar och en mer hållbar 
och rättvis byggbransch. 
”Det handlar dels om att 
förenkla arbetsmoment 

genom att utnyttja de 
tekniska möjligheterna 
men också att öka trans-
parensen och insynen i 
hur verkligheten ser ut på 
arbetsplatserna.”, säger 
Dan Friberg och fort- 
sätter avslutningsvis: 
”Våra system innebär 
stora möjligheter att 
kontrollera vilka som 
är på byggarbetsplat-
serna men även en stor 
mängd kunskap som kan 
användas av byggföreta-
gen för att fatta beslut för 
framtiden.” 

TEXT: ANAIS PALM

Dan Friberg, VD på Infobric

Infobric grundades 
2004 och är ett IT- och 
elektronikföretag som 
utvecklar lösningar 
för säkrare och mer 
effektiva byggarbetsplat-
ser. I bolaget ingår också 
dotterbolagen Tempus 
AS och BlastManager 
AS. Bolagen har en 
central roll på fler än 
16 000 byggarbets-
platser, med flera av 
Europas största bygg- 
och maskinuthyrningsfö-
retag bland sina kunder. 
Infobric ägs av Summa 
Equity som kopplar sina 
investeringar till FN:s 
globala mål för hållbar 
utveckling.

FAKTA

”Det handlar 
dels om att 
förenkla arbets-
moment genom 
att utnyttja de 
tekniska möj-
ligheterna men 
också att öka 
transparensen 
och insynen i 
hur verkligheten 
ser ut på arbets-
platserna.”

Finserve Nordic är en för många okänd spelare på 
den svenska fondmarknaden. Men bolaget ligger 
bland annat bakom Skandinaviska Kreditfonden som 
lanserade sin första fond 2016 och som sedan dess 
blivit en betydande aktör på marknaden för direktlån 
mot företag i Norden. Finserve förvaltar idag över 4 
miljarder kronor och siktar på att växa ytterligare genom 
sin senaste fondlansering Nordic Factoring Fund – en 
fond som syftar till att skapa avkastning genom att 
köpa fakturor av nordiska företag som behöver frigöra 
likviditet. I juni står även en lansering av en teknologi-
fond med fokus på esportsektorn på agendan.

Vi letar hela tiden vägar att bygga vidare på vår kärn-
kompetens inom direktlån och det unika nätverk vi har 
i Norden. Factoringmarknaden är en etablerad finan-
sieringsform för företag i regionen men marknaden 
har traditionellt styrts av så kallade finansiella institut. 
Vi ser oss som en seriös utmanare på denna marknad 
samtidigt som vi vill bredda vårt utbud av fondproduk-
ter och finansieringslösningar, säger Henrik Sundin, vd 
för Finserve Nordic.

Nordic Factoring Fund, eller NFF som den kallas, har 
varit öppen för investeringar sedan i juni förra året och 
har rönt stort intresse från investerare. Kreditfondens 
första fond – Scandinavian Credit Fund I har växt till 
över 4 miljarder kronor under förvaltning sedan start. 
Sundin tror att den nya fonden kommer intressera 
även nya investerare. – Vi har sett ett ökat intresse från 
utländska investerare som är mer vana att investera i 
denna tillgångsklass. De letar efter produkter som kan 
sprida riskerna geografiskt och tittar på Norden som ett 
komplement till Kontinentaleuropa. Genom lanseringen 
av NFF har vi ytterligare en produkt att erbjuda dem. 
NFF handlas med månatlig likviditet när det gäller in-
sättningar, men uttag begränsas till årsskiften där in-
vesteraren behöver meddela uttag tre månader i förväg. 
Fondens avkastningsmål är plus 6 procent per år.

Direktlån mot företag – samhällskritisk 
funktion 

Factoring är ett sätt för företag att frigöra kortsiktigt 
kapital genom att säja sina fordringar (fakturor). Till 
exempel kan ett företag med starka säsongsvariationer 
i intäkter jämna ut dessa genom att sälja sina fakturor 
till en tredje part. Priset för att få pengar nu snarare än 
senare är den ränta som betalas till köparen (facto-
ringbolaget), vilket översätts i att fakturan säljs till en 
rabatt. Factoringbolaget är sedan ansvarig för att se till 
att fakturorna betalas, vilket typiskt sett innebär att man 
också tar på sig kreditrisken i transaktionen. 

NFF följer samma affärsmodell som den för factoring-
bolag, men istället för att köpa fakturor direkt anlitar 
fonden factoringbolag som agerar som mellanhand 
i transaktionen. – Vi köper fakturor via factoringbo-
lag som har etablerade relationer och administrativa 
processer på plats för att se till så att de fakturerade 
kunderna betalar. Avkastningen som fonden genererar 
är ett resultat av en intäktsdelning mellan factoring-
bolaget och fonden, förklarar Sundin. Fakturorna 
pantsätts också i fondens namn och vi använder en 
kreditförsäkring för att minimera kreditförluster, säger 
han vidare. Direktlån mot företag har blivit en alltmer 
kritisk samhällsfunktion i takt med att coronakrisen har 
briserat. Det ser Henrik som ytterligare en anledning att 
investera i fonden. 

– Banker har blivit mer återhållsamma med före-
tagslån under senare år i spåren av nya regulatoriska 
krav. Vi fyller en viktig funktion i detta sammanhang 
och coronakrisen har gjort den rollen än mer tydlig. Vi 
har sedan lanseringen av Scandinavian Credit Fund I 
för drygt fyra år sedan blivit etablerade som en attraktiv 
långivare, vilket medför att vi kan göra bättre affärer och 
skapa god avkastning för våra andelsägare.

Teknikfonder i fokus inför hösten
Den 2 juni lanseras Finserve Global Esports Fund, vilket 
är en fond som investerar i teknikbolag globalt med ett 
unikt fokus på esportsektorn. Fonden kommer förvaltas 
tillsammans med GP Bullhound – en av världens 
ledande investerare inom tech-sektorn. Fondens 
ansvarige förvaltare blir Inge Heydorn, som i över 20 år 
har analyserat telekom- och teknologibolag på erkända 
investmentbanker i London och som sedan 2006 
förvaltat en hedgefond med fokus på teknologisektorn.

– Marknaden för esport förväntas växa med 20 
procent per år och omsätta hissnande 1,7 miljarder 
dollar redan 2021. Det är en tillväxt som fonden ska ta 
tillvara på”, säger Henrik och utvecklar resonemanget:

– Många av de etablerade gamingbolagen har genom 
esportens framväxt hittat nya massiva intäktskällor, utan 
att det egentligen inneburit några större investeringar 
eller kostnader. TV-rättigheter, annonser och souvenirer 
är exempel på intäkter som fullkomligt exploderat och 
som spelutvecklarna nu får del av. 

– Finalen i det populära spelet League of Legends 
sågs exempelvis av över 100 miljoner männniskor förra 
året. Det är lika många som såg finalen i Superbowl 
och vittnar om potentialen i merförsäljning utöver själva 
spelen. Samtidigt är det just i merförsäljningen och ut-
vecklingen av ekosystemet som mycket av potentialen 
ligger, kringtjänster som reklam och rättigheter för TV 
och streaming står idag bara för cirka 25 procent av den 
totala marknaden. Den andelen kommer öka kraftigt, 
förutspår Henrik.

Finserve Nordic erbjuder också fonden Finserve 
Globlal Technology Fund som är en av de bästa fonderna 
i marknaden det senaste året med en avkastning på 
ca 50 procent sedan 1 januari 2019. Fonden har fem 
stjärnor hos Morningstar och förvaltas även den i 
samarbete med GP Bullhound.

Finserve Nordic lanserar nya fonder
Henrik Sundin, VD Finservice Nordic
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