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Vi har inom Siemens länge haft som mål att öka mångfalden 
bland oss som arbetar inom industri- och automations- 
området, det vill säga Siemens Digital Industries.

Det är ju inom denna tekniktunga bransch en väldigt 
stor övervikt på män, en snedfördelning som börjar redan 
på teknikutbildningarna. Detta leder tyvärr till att mång-
falden och dess fördelar inte representeras tillräckligt i tek-
niktunga branscher. 

Med större mångfald är jag övertygad om att vi får en 
bättre och mer innovativ miljö med bättre förutsättningar 
att utifrån flera olika perspektiv hitta lösningar på indu-
strins och samhällets utmaningar.

Inom Siemens Digital Industries hade vi för 25 år sedan 
kvinnor som affärsområdeschefer för vårt automationsom-
råde. Då hände det att manliga kunder inte accepterade att 
prata med en kvinna om tekniska ärenden. ”Kan jag få prata 
med någon som kan?” var en inte ovanlig fras. 

Vi har sedan dess jobbat med att öka mångfalden. Bland 
annat har vi en filosofi vid anställningar som gör att vi strä-
var efter att alltid ha minst en av det underrepresenterade 
könet bland de tre slutkandidaterna. Detta eftersom vi vet att 
det blir mer innovativt när vi ser på saker ur olika perspektiv, 
något jag själv har erfarit många gånger under mina många 
år på Siemens. Därför är mångfald superviktigt! Det är alltid 
bra med en blandning, oavsett om det gäller kvinnor, män 
eller andra mångfaldsaspekter.

I detta nummer har vi uppmanat några av våra kvinnli-
ga tekniska medarbetare att ge tips och råd om hur vi kan 

Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör och ansvarig utgivare
ann-louise.lindmark@siemens.com

Vi vill ha fler kvinnor till industrin! 
Låt oss hoppas att detta blir 
decenniet då kvinnor utforskar, 
och släpps in i, teknikens och 
industrins värld i högre grad.

Gott nytt diversifierat decennium!

Vad kan vi göra för  
att locka fler kvinnor  
till Sveriges industri?

få fler kvinnor till industrin. Men jag vill även höra dina 
synpunkter och idéer kring hur vi, och resten av Sveriges 
industri, kan göra för att bli bättre. Jag vill därför med detta 
skapa en diskussion om hur vi hittar fler lösningar till hur vi 
kan skapa en större mångfald inom svensk industri. I sam-
band med artikeln om några av våra kvinnliga medarbetare 
har jag redan försökt starta en diskussion på Linkedin. Vilka 
idéer har du?  

siemens.se/industri
siemens.com/diversity

Siemens Digital Industries
Göran Persson
Managing Director Sverige

goran.persson@siemens.com
linkedin.com/in/göran-persson
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Reportage | Revolutionerande metod kan lösa klimatkrisen

CO₂ blir till sten 
– så kan växthuseffekten 
bekämpas
På Island omvandlas koldioxid till sten.  
På mindre än två år mineraliseras gasen,  
något man tidigare trodde skulle ta  
hundratals år. Den revolutionerande  
metoden är både kostnadseffektiv och  
miljövänlig och kan appliceras över hela  
världen för att bekämpa klimatkrisen.  

Smart industri | 
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Nästan all energi på Island är förnybar: vattenkraft och geotermisk energi. Hellisheiði kraftverk ligger vid vulkanberget  
Hengill med tre aktiva vulkaner. Inget utbrott har skett på 2 000 år men lava ligger fortfarande på ytan.

Många olika forskningsexperiment utförs vid kraftverket, 
bland annat ett samarbete med Climeworks i det EU-stödda 
CarbFix2-projektet där CarbFix-metoden används för att 
fånga in CO₂ med luftdammsugare för att få bort CO₂ som  
redan har släppts ut i atmosfären. En fläkt suger in luft.  

CO₂ absorberas av och lagras i ett filter. När luften släpps ut 
innehåller den mycket mindre CO₂ än innan: 420 ppm innan 
och mindre än 100 ppm efteråt. Denna process är dock  
dyrare än CarbFix-metoden som går ut på att fånga CO₂  
direkt vid utsläppskällan.

Det är dags  
att agera”
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Forts. nästa sida

•  Även om utsläppen från ett geotermiskt 
kraftverk är en bråkdel jämfört med fossila 
bränslekraftverk vill man på isländska  
Hellisheiði, världens tredje största geotermiska 
kraftverk och styrt av Siemens process- 
kontrollsystem, ändå minimera effekten av 
utsläppen av geotermiska gaser. 

•  Forskare och tekniker har utvecklat en  
kostnadseffektiv och miljövänlig metod för 
att fånga in koldioxid och svavelväte och 
skicka tillbaka dem till berggrunden där de 
på bara två år mineraliseras, en process man 
tidigare trodde skulle ta flera hundra eller 
tusentals år. 

•  Kraftverkets koldioxidavtryck har minskat 
med en tredjedel. En tidsplan finns för att bli 
helt koldioxidneutrala och till och med ta 
bort mer koldioxid än vad som släpps ut.

Smith & Norland på Island har Siemens i Sverige som  
kontaktland. ”Ett mycket positivt samarbete”, säger  
Sigurður Rúnar Jónsson, elingenjör på Smith & Norland 
och ansvarig för Siemens automations- och drivteknik, 
med Johan Sidfäldt som kundansvarig på Siemens. 

D en globala medeltemperaturen ökar 
– i Sverige ännu mer än globalt – med 
ödesdigra konsekvenser som följd. 

Koldioxid är den gas som bidrar mest till den 
förstärkta växthuseffekten. 

I ett framgångsrikt forskningsprojekt lett av 
Reykjavik Energi fångas koldioxid in och om-
vandlas till sten. 

– Nästan all koldioxid, över 95 procent, som 
fångas in och injiceras under jord omvandlas 
till sten på mindre än två år. Det är en oerhörd 
framgång jämfört med den tidigare uppfatt-
ningen att mineralieringsprocessen skulle 
ta flera hundra eller tusentals år, säger Edda 
Aradóttir som arbetar på Reykjavik Energis 
R&D-avdelning och är chef för det så kallade 
CarbFix-projektet.

Projektet, som egentligen består av både 
CarbFix och SulfFix, går ut på att fixera kol 
(carbon) och svavel (sulfur). 

– Målet med CarbFix och SulfFix är att ut-
veckla nya metoder för att fånga koldioxid- och 
svavelväteutsläpp och omvandla dem till sten, 
säger Edda Aradóttir. 

Omvandlar gas till sten. Den vulkaniska berg-
grunden på Island är fylld med energi som ger 
el och varmvatten. Det geotermiska kraftverket 
Hellisheiði, ägt och drivet av ON Power som är 
en del av Reykjavik Energi, förser Reykjavik 
med elektricitet och varmvatten för fjärrvärme. 
Även om utsläppen från ett geotermiskt kraft-
verk är en bråkdel jämfört med fossila bräns-
lekraftverk – Hellisheiðis ekologiska fotavtryck 
var redan innan projektet bara fem procent per 
MW – vill man ändå minimera effekten av ut-
släppen, framförallt koldioxid, CO₂, och svavel-
väte, H2S. Därför har forskare och tekniker vid 
Hellisheiði sedan 2007 arbetat för att utveckla 
en metod för att mineralisera koldioxid och sva-
velväte i berggrunden.

– Projektet är ett framgångsrikt samarbete 
mellan Reykjavik Energi, ON Power och Islands 
universitet med forskare från Nordamerika och 
Europa samt andra företag som vi samarbetar 
med, säger Magnús Þór Arnarson, kemiingen-
jör på ON Power.

Enkel separeringsprocess    mineralvatten  
injiceras under jord. I kraftverket utvinns en-
ergi från vulkanberggrunden i form av ånga 
och vatten. Forskarna i projektet har utvecklat 
metoder för att fånga de geotermiska gaserna i 
ångan och återföra dem ned i berggrunden som 
de härstammar från där de omvandlas till och 
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Edda Aradóttir började i projektet som student 2011 då det var ett  
rent R&D-projekt. ”Vi visste att stenar absorberar CO₂ och att det sker 
långsamt vid ytan. Vi började imitera den processen.” Idag är hon chef 
för projektet. Här i en av injiceringsstationerna där vattenlösta gaser 
injiceras i berggrunden. Allt mineraliseras; inga gaser läcker ut.  
Vattnet som används är kondenserad ånga.

Sigurður Rúnar Jónsson, elingenjör på Siemens försäljningsagent och 
distributör Smith & Norland, Johan Sidfäldt, kundansvarig på Siemens, 
Edda Aradóttir, chef för CarbFix- och SulfFix-projektet, och Magnús  
Þór Arnarson, kemiingenjör på ON Power. Kraftverket har en kapacitet 
på 303 MW elektricitet och 133 MW varmvatten. I bakgrunden syns 
kondensångan.

lagras permanent som sten. Hela processen styrs av Siemens 
processkontrollsystem.

– Metoden vi utvecklade för att fånga och mineralisera 
CO₂ och H₂S är enkel, ekonomisk och miljövänlig och går ut 
på att separera dem från andra geotermiska gaser i skrub-
bersystemet. Under skrubbningen löses CO₂ och H₂S upp i 
vatten och ett slags mineralvatten bildas som sedan injice-
ras under jorden i basalt, säger Edda Aradóttir.

Basalt, en magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung, 
innehåller höga halter av kalcium, magnesium och järn 
och dessa kemikalier reagerar med CO₂ och H₂S och bildar 
mineraler som kalkspat (från CO₂) och kattguld (från H₂S). 

– De vattenlösta gaserna injiceras två kilometer ned i 
jorden eftersom vi använder kraftverkets rör som tidigare 
användes för att injicera bara det geotermiska vattnet. För 
mineraliseringsprocessen borde det räcka med 500 till 800 
meter, säger Edda Aradóttir.

Häpnadsväckande kort mineraliseringsprocess. Projektet har 
bevisat att mineraliseringen bara tar två år. Mineralerna 
kan sedan vara stabila i århundraden eller till och med mil-
jontals år.

Kostnaden för att samla in och injicera gaser vid 
Hellisheiði är under 25 euro/ton – tio procent av vad kon-
ventionella metoder för att samla in och lagra kol och svavel 
kostar.

– Det beror på att processen är så enkel och att vi använ-
der vatten som finns i anläggningen. 25 000 ton vatten per 
ton CO₂ går åt och vattnet återanvänds om och om igen, sä-
ger Magnús Þór Arnarson.

Den framgångsrika metoden kan användas var som helst 
där det finns koldioxidutsläpp i närheten av basalt och vat-
ten, förutsättningar som finns på många platser på jorden. 
Havsvatten och andra bergarter forskas för närvarande 
på och reagerar på liknande sätt. Processen kan dessutom 
tillämpas i samband med att koldioxid sugs in direkt från 
luften.

Minskat koldioxidavtryck. Sedan 2014 har sura gaser fångats 
in och injicerats i jorden i detta pilotprojekt på Hellisheiði. 

Sverige satsar på minusutsläpp

Sveriges regering införde i juni ett investeringsstöd för  
miljöteknik som leder till minusutsläpp. Satsningen sker 
inom ramen för Industriklivet. 

Industriklivet lanserades i 2018 års budget och innebär att 300 
miljoner kronor per år satsas under 2018–2040 för att stödja 
svensk industri i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser. 
Industriklivet utvecklas nu för att också ge stöd till investeringar 
i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, 
transportera och geologiskt lagra växthusgaser som tagits ut  
ur atmosfären. 

Regeringen tillförde därför Industriklivet 100 miljoner kronor  
för 2019 för ett investeringsstöd för miljöteknik som leder till 
minusutsläpp. Dessutom bedömdes behovet av åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser från industrin öka varför  
ytterligare 100 miljoner kronor tillfördes för 2019.

Sverige ska senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser till atmosfären och därefter uppnå negativa utsläpp, enligt 
riksdagens beslut 2017.

regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/ 
regeringen-satsar-pa-negativa-utslapp

I slutet av 2018 hade 66 000 ton sura gaser samlats in och 
injicerats, vilket innebär minskade utsläpp från kraftverket 
med över 40 procent.

– Vårt koldioxidavtryck har minskat med en tredjedel. 
2030 ska vi ha minskat det med 60 procent. Vi är fortfarande 
i lärofasen men vi arbetar efter en tidslinje för att bli helt 
koldioxidneutrala och även ta bort mer koldioxid än vi släp-
per ut, säger Edda Aradóttir. 

Dags att agera. Utmaningen ligger nu hos politikerna. Så 
länge det är nästan gratis att släppa ut CO₂ är det svårt att få 
företag att agera klimaträtt. Kostnaden har dock stigit – att 
släppa ut ett ton CO₂ kostar idag 25 till 30 euro – och kom-
mer fortsätta att stiga menar Edda Aradóttir.

– Många fokuserar på nästa kvartal och saknar en lång-
siktig vision där det är vettigt att ta itu med detta idag. Det 

http://regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/regeringen-satsar-pa-negativa-utslapp
http://regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/regeringen-satsar-pa-negativa-utslapp
http://regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/regeringen-satsar-pa-negativa-utslapp
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Injiceringsplatsen Húsmúli en dryg kilometer från kraftverket.Styrning och övervakning från kontrollrummet med  
Siemens processkontrollsystem. 

Kompressorrummet med motorer och processinstrument från Siemens,  
där vattnet och gaserna pumpas till ”sodamaskinen”, skrubberkolonnen. 

*Efter vårt besök har Reykjavik Energy bildat dotterbolaget CarbFix  
med Edda Aradóttir som vd.

är fortfarande för billigt att förorena men när det känns i 
budgeten kommer det börja hända saker. Det vore bra att 
kunna sluta med fossila bränslen men det kommer inte att 
hända än och aldrig helt. Då är detta ett sätt att göra det mer 
miljövänligt. Vi tror att vi kan göra skillnad. Det är dags att 
agera.* n

CarbFix-projektet initierades 2006 och formaliserades 2007 av fyra 
partner: Reykjavik Energi, Islands universitet, CNRS i Toulouse och 
Earth Institute vid Columbiauniversitetet. Sedan dess har flera  
universitet och forskningsinstitutioner deltagit i projektet genom 
EU-finansierade underprojekt. 

Reykjavik Energi (Orkuveita Reykjvaíkur) erbjuder elektricitet,  
geotermiskt vatten för uppvärmning och kallt vatten för konsumtion 
och brandsläckning åt 20 kommuner på Island. Huvudägare är Reykjavik 
stad och tjänsterna erbjuds genom dotterbolagen Veitur Utilities, ON 
Power och Reykjavík Fibre Network. På de geotermiska kraftveken 
Hellisheiði och Nesjavellir genereras elektrictet och varmvatten.

Smith & Norland i Reykjavik är Siemens försäljningsagent och  
distributör på Island för Siemens hela sortiment. På Island finns  
dessutom tre Siemens Solution Partner: Efla, Verkís och Raftákn. 
 1929 började Paul Smith importera Siemensutrustning till Island. 
1956 grundades Smith & Norland hf med Sverrir Norland som vd,  
en titel han behöll i 51 år. Idag är Sverrirs son Jón Norland vd.  
Typiska kunder är kraftverk och fiske- och fiskerelaterad industri  
samt metallindustri och annan energikrävande industri som etablerar 
sig på Island tack vare billig energiproduktion. 

siemens.se/industri             siemens.se/hallbar-utveckling

carbfix.com              or.is              sminor.is

Styrsystem: Simatic PCS 7 och T3000

Processinstrument: flödesmätare Sitrans FM Magflo,  
Sitrans FUS Sonoflo 

Motorer: Simotics

Gas blir till sten

Från Hellisheiði kraftverk vid vulkanberget Hengil utanför 
Reykjavik förs vatten och ånga samt lite geotermiska gaser 
upp från den heta underjorden. 

Vatten och ånga separeras och den 180°C heta ångan används  
i fyra turbiner för att producera el. Från kondensvattnet som 
bildas när ångan kallnar extraheras gaser som sedan komprime-
ras och skickas till en skrubber där reaktiva gaser separeras från 
väte. I botten av skrubberkolonnen förs gasblandningen – CO₂, 
H₂S och H – in och vattenduschas från toppen. CO₂ och H₂S  
löses upp i vattnet, som i en stor sodamaskin, och hamnar i  
botten medan H, som inte löses i vatten, hamnar i toppen med 
en liten del CO₂. Vattenlöst CO₂ och H₂S leds sedan till injice-
ringsstationen där de pumpas ned i den magmatiska bergarten 
basalt 2 km under jorden. CO₂ och H₂S reagerar med basalten 
och blir till mineraler på bara två år. Mineralerna kan sedan vara 
stabila i århundraden eller till och med miljontals år.

Med dagens kapacitet tas 1/3 av anläggningens CO₂-utsläpp  
och 70 procent av H₂S-utsläppet hand om och återförs till  
berggrunden. Fokus har hittills varit på svavelväte, som inte är 
en växthusgas men illaluktande och giftig i hög koncentration.  
I nästa fas ligger fokus på att ta hand om ännu mer CO₂.

Projektet arbetar nu med att

•  applicera metoden på att fånga in CO₂ med luftdammsugare 
för att få bort CO₂ som redan har släppts ut. Detta görs i  
samarbete med schweiziska Climeworks i EU-stödda 
CarbFix2-projektet

•  exportera metoden till nya injektionsplatser med olika  
bergarter på Island och i Tyskland, Italien och Turkiet inom 
EU-stödda GECO-projektet

•  utveckla metoden ytterligare så att den kan användas offshore 
för permanent minerallagring av CO₂ under havsbotten

• simulera och utveckla koldioxid och vätgas som produkter

•  erbjuda konsulthjälp till företag som vill applicera metoden 
för att minska sina utsläpp.

http://siemens.se/industri
http://siemens.se/hallbar-utveckling
http://carbfix.com
http://or.is
http://sminor.is
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•  Allt större del av safetyfunktionaliteten 
utgörs av mjukvara. 

•  Hur säkerställer leverantören att det är 
säkert? Hur förvissa slutkunden att det 
är säkert?

•  Evomatic använde Siemens safetyfunk-
tionsblock i det färdiga pressbiblioteket  
i TIA Portal när en plåtpresslinje med 
sex pressar och sju robotar hos en 
kund i Olofström skulle moderniseras 
och elsaneras. 

Reportage | Mjukvarubaserad säkerhet

Evomatic tänker funktion 
före produkt – så byggs 
säkra produktionslinjer
Automationsingenjören blir alltmer inblandad i den totala säkerhets- 
lösningen då allt större del av safetyfunktionaliteten utgörs av mjukvara. 
Genom att använda mjukvara blir det möjligt att öka användbarheten  
med fokus på ändamålsenlighet för användaren av produktions- 
utrustningen – men det är av avgörande betydelse att leverantören  
vet hur användaren vill jobba. Ett företag som gör sin hemläxa väl och  
tänker funktion före produkt är automations- och robotföretaget Evomatic, 
en Siemens Solution Partner. 

Nya fina lokaler sedan 2017. 
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H ur ska en slutkund veta att 
utrustningen är säker när allt 
större del av safetyfunktiona-

liteten utgörs av mjukvara? Hur säker-
ställer leverantören att det blir säkert? 
Och hur förvissar man slutkunden att 
det är säkert?

2018 gjorde Evomatic i Karlshamn 
ett säkerhetsintensivt projekt åt en 
kund i Olofström. En gammal plåt-
presslinje med sex pressar och sju ro-

botar hade byggts om och dragits om 
så många gånger att man nu knappt 
visste vad som var vad. Nu ville man 
göra rätt från början. 

– Vi gjorde en säkerhetsgenomgång 
tillsammans med kunden. För att åt-
gärda de brister som fanns behövde 
vi göra en elsanering och även byta ut 
de gamla styrsystemen, säger Magnus 
Spåre, senior automationsingenjör på 
Evomatic.

En ombyggnad med robotar, grin-
dar och ljusridåer – och väldigt många 
säkerhetsreläer – hade gjorts ett par 
år innan; en ren hårdvarulösning som 
gav inkopplingsmässigt krångliga 
lösningar.

Mjukvarubaserade säkerhetsfunktioner 
i pressbibliotek. Evomatic beslöt sig för 
att istället använda mjukvarubaserad 
säkerhet med Siemens safetyfunk-
tionsblock i det färdiga pressbiblio-
teket som finns som option till Safety 
Advanced i TIA Portal.

– Det finns ju tydliga standarder för 
hur pressar ska fungera och de färdi-
ga blocken följer dessa standarder. Jag 
kopierade exempelprogrammet nästan 
helt och hållet och kunden litade helt 
och fullt på detta. Nu ska vi göra en lika-
dan linje i år igen, säger Magnus Spåre. 

Mer användarvänligt samt enklare 
felsökning. Nu används en enda cpu 
för hela linjen, vilket gör att man har 
kommunikation över hela linjen. 

– Kunden ville ha en cpu för enkel-
hetens skull och för att få allt på ett 
ställe. HMI-lösningen är bättre och 
felsökningen mycket enklare. Vi kör 
Simatic ProDiag i alla våra projekt i 
stort sett. Det ger många diagnostik-
fördelar och i webbinterfacet kan man 
gå in och se hur topologierna mår. Det 
är mycket mer användarvänligt. Tänk 
att göra detta relämässigt istället! 

Vikten av en bra funktionsbeskriv-
ning. Två veckor för installation och 

Patrik Moberg, produktchef för simulering mot virtuell idriftsättning/träning och systemsäkerhet 
på Siemens, och Magnus Spåre, senior automationsingenjör på Evomatic.
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– Min tanke var ”skönt, det är någon 
som redan har validerat detta”. Det var 
som en trygg hand att hålla i. Pressar 
är säkerhetskritiska och safetyintensi-
va applikationer. Att plocka färdiga sä-
kerhetsfunktionsblock från ett färdigt 
pressbibliotek och slippa skriva koden 
själv är kanon. Pressar är livsfarliga. 
Då är det bra att någon annan redan 
har tänkt till, säger Magnus Spåre.

I Simaticpressbiblioteket till TIA 
Portal finns exempelprogram för me-
kaniska, hydrauliska samt servopres-
sar med hjälptexter till varje block.

två veckor för idrifttagning under 
industrisemestern fick de på sig. 
Skåpen byggde de i de egna lokalerna 
i Karlshamn.

– Att byta styrsystem på kort tid krä-
ver god processkunskap, att man har 
god kunskap i hur den ska fungera. En 
bra funktionsbeskrivning är nyckeln 
till framgång, vilket också innebär 
att behovsanalysen är avgörande. Alla 
var väl insatta i hur presslinjen skulle 
fungera, säger Martin Eldh, projektle-
dare på Evomatic. 

Det var som en trygg hand att hålla i”

Att få in säker-
hetstänket redan 
när man tänker 
funktioner är 
grundläggande

”
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I/O:na testades internt i skåpen med 
Proneta, en Siemensmjukvara för att 
testa kommunikation och I/O:n genom 
att koppla upp sig mot noderna utan 
TIA Portal. 

– Då visste man att det var rätt i skå-
pen och lådorna.

Bryter ned i säkerhetszoner. För att veta 
vad som ska brytas när måste linjen 
delas in i säkerhetszoner, det vill säga 
områden som begränsas av barriärer 
som grindar eller optiska skydd och 
där operatörer eller underhållsperso-
nal kommer att arbeta. Det kan vara 
en lång resa innan de slutliga zonerna 
definieras. Då det i detta projekt redan 
fanns barriärer sattes zonerna genom 
att utgå från befintliga skydd. 

Mellan pressarna finns robotar 
och ljusridåer med staket runt hela 
linjen. Grindarna i staketet liksom 
ljusridåerna är zonavgränsare. Om 
någon kommer från sidan ska det ock-
så bryta. Pressen jobbar i en zon men 
roboten hämtar i en zon och lämnar i 
en annan och befinner sig alltså i flera 
zoner. Därför separerades robotarna 
och zonerna.

– Det blir lättare att programmera 
när en del av programmet rör zoner 
och en annan del rör robotarna. Ett 
vanligt misstag är att man gör för stora 
zoner. Vi kokar ned det till flera små zo-
ner, där man har tydliga avgränsning-
ar. Är det en avgränsning är det en zon. 
Då blir det mer logiskt att se vad som 
ska brytas och lättare att tratta ned 
det till funktioner. Och så gör man ett 
program per funktion, säger Magnus 
Spåre.

Inspirationen till zonindelningen 
fick han från AP&T.

Oskar Wastesson, försäljningsingenjör på Siemens, och Magnus Spåre, senior automations-
ingenjör på Evomatic, framför några av de 47 skåp som byggdes för en plåtpresslinje.

Beskrivning av säkerhetskritiska funktioner och dess  
olika nivåer: linje, zon, maskin och därtill hörande  
matriser ned till funktionsnivå.

Säkerhetsmatriser: nödstopp (direkt på maskin i detta fall), maskiner och zoner, grindbarriärer 
och vilka zoner och funktionsgrupper som berörs – inklusive tester och vem som har testat.

– Jag såg att de hade en speedfeeder 
som jobbade i flera zoner. Om en zon 
bryts kan ändå roboten fortsätta jobba 
men går kanske ner i låg fart om den 
är för nära den avgränsning som bryts. 
Vi jobbar med zonminne: öppnas en 
grind bryts zonminnet.

På en högre nivå ligger nödstoppen 
som slår ut hela linjen. 

– Nödstoppen bryter maskinerna. 
De skulle även kunna bryta zonerna 
men här bryter de maskinerna direkt. 
Linjenivån är den högsta nivån, sedan 
kommer zonnivå och maskinnivå, sä-
ger Magnus Spåre som efter detta pro-
jekt har omarbetat Evomatics standard-
arbetssätt vid robotprogrammering. 

Forts. fr. föreg. sida

– Det gäller att inte blanda in- och ut-
gångar. Det ska vara tydligt och syste-
matiskt så att du inte rör ihop zoner.

– Det krävs lång erfarenhet som 
Magnus har för att kunna jobba fram ett 
sådant koncept. Funktionsbeskrivning- 
en blir väldigt avgörande, säger Patrik 
Moberg, produktchef för simulering 
mot virtuell idriftsättning/träning och 
systemsäkerhet på Siemens.

Säkerhetsmatris ger tydlighet. I Excel 
gjorde Evomatic en säkerhetsmatris för 
att såväl internt som tillsammans med 
kunden kunna gå igenom den övergri-
pande funktionaliteten och säkerställa 
att man bryter det som ska brytas. 

”Du ska tänka funktion, inte produkt
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– På så sätt identifierar vi genom samverkan mellan olika 
discipliner möjliga felfall på komponenter och delsystem 
varvid övervakning tillförs i mjukvaran. 

Dessa övervakningar finns i de olika funktionsblock-
en – i standardbiblioteket och pressbiblioteket – i TIA 
Portal men det gäller att välja rätt inkoppling av hårdvara. 
Säkerhetsmatrisen är sedan uppbyggd på samma sätt som 
zonindelningen så att funktionsblocken harmonierar med 
uppställningen i Excelfilen.

– Mjukvara består av ett slags logisk argumentation som 
från en helhet bryts ned och kan funktionstestas av flera 
ögon på detta sätt. Tillsammans med kunden kontrollerar 
vi logiken och att alla funktioner är med så att till exempel 
pressäkerhetsventiler stängs och öppnas som de ska. 

Detta förutsätter att man har gjort sin hemläxa väl, det vill 
säga att man har pratat med operatörer och underhållsper-
sonal och vet hur de stänger grindar och hur de återställer. 

Beskrivning av säkerhetskritiska funktioner och dess  
olika nivåer: linje, zon, maskin och därtill hörande  
matriser ned till funktionsnivå.

Martin Eldh, projektledare på Evomatic. 

siemens.se/funktionssakerhet             siemens.se/industri

Automationsplattform: TIA Portal med Safety Advanced

Säkerhet för pressar: Simatic pressäkerhetsbibliotek för mekaniska, 
hydrauliska och servopressar

Simuleringsmjukvara: Simatic S7-PLCSim Advanced

Felsäkert styrsystem: Simatic S7-1518F med diagnostikmjukvaran  
Simatic ProDiag för larmhantering

Frekvensomriktare: Sinamics G150

Busskommunikation: Profinet med konfigurations- och  
diagnosverktyget Proneta

Distribuerade I/O: Simatic ET 200SP, IP67-noder

Lågspänningsprodukter: Sirius Innovations: kontaktorer Sirius 3RT 
och säkerhetsreläer Sirius 3TK; grindbrytare Sirius 3SE

Evomatic AB med huvudkontor  
i Karlshamn och kontor i Alingsås  
är ett komplett automationsföretag  
med kunskap inom mekanik,  
elteknik, robotteknik, programmering  
och installation. Verksamheten har  
tre ben: fordonsindustri, livsmedels- 
industri och generell industri.

evomatic.se

SIMATIC ProDiag
Simatic ProDiag är en Totally Integrated Automation-lösning för 
processdiagnostik och larm och kompletterar systemdiagnostiken 
som är integrerad i Simatic och Sinamics.

siemens.com/simatic-prodiag

PRONETA
Proneta är ett kostnadsfritt pc-baserat mjukvaruverktyg för att 
enkelt göra I/O-tester, som dokumenteras, utan TIA Portal, 
Simatic-plc eller Profinetnätverk på plats. Installatörer ihop med 
juniora automationsingenjörer kan på detta sätt avlasta seniora 
automationsingenjörer.

siemens.com/proneta 

SIMATIC S7-F/P med säkerhetsbibliotek för pressar
Pressbibliotek för felsäkra Simatic S7-styrsystem med full  
funktionalitet för mekaniska, hydrauliska och pneumatiska  
pressar samt servopresser har följande fördelar:

•  betydligt reducerad tid för programmering och verifiering  
med hjälp av parametrerbara funktionsblock

•  betydligt minskade kostnader under arbete med  
maskinprototyper tack vare certifierade funktionsblock

• lösning används redan i stor utsträckning (typgodkännanden)

• endast ett styrsystem för standard- och säkerhetsprogram.

support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/48299432

Solution 
Partner

Automation 
Drives

– De faror som identifieras i riskbedömningsarbetet måste 
kopplas till säkerhetsfunktionen och dess riskreducering. 
Programmeraren ska alltså veta vilken fara funktionen ska 
skydda mot och med vilken riskreduceringsnivå. I Evomatics 
fall hade de en C-standard att luta sig mot men deras arbete 
med att tänka funktionalitet och bryta ner den till hårdvara, 
inkopplingar och funktionalitet på subsystemnivå – med 
erfarenhet av hur hårdvara kan och har felat – gör samman-
taget att helheter och detaljer beaktats och hanteras på ett 
imponerande sätt, säger Patrik Moberg.

Robotkompetens. Efter detta projekt har ytterligare en 
presslinje byggts om och en tredje linje är under förberedel-
se. Robot och automation har länge varit en grundstomme 
för Evomatic. Med över 200 robotar installerade sedan start 
finns kompetensen för att konstruera pålitliga robotceller 
som ger ett effektivt produktionsflöde i kundernas verk-
samhet. Även specialmaskiner görs. 

– Vi räds inte någon inriktning, det är vår framgångsfak-
tor. Vi vågar prova nytt. Och vi vågar investera, säger Martin 
Eldh. n
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http://siemens.se/funktionssakerhet
http://siemens.se/industri
http://evomatic.se
http://siemens.com/simatic-prodiag
http://siemens.com/proneta
http://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/48299432
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A rbetet med säkerhet för att 
skydda människor från att 
skadas av produktionsut-

rustning har pågått under lång tid. 
Standarder, föreskrifter och ramverk 
såsom riskbedömning, utformning 
av barriärer, skyddsavstånd, robust 
design genom dubblering och över-
vakning etc. var och är en mycket god 
grund för att erhålla säkra stopp.

Över tid har dock ett mer system-
tänkande vunnit mark där människa, 
teknik och organisation samverkar för 
att kunna ha både hög tillgänglighet 
av produktionsutrustning och ända-
målsenliga säkerhetsfunktioner för 
användning under säkra förhållanden. 
I standarder, föreskrifter och ramverk 
som styr användandet och design 
av produktionsutrustning är detta 
systemtänkande genomgående – och 

åtgärder för största praktiska riskredu-
cering/systemsäkerhet är då en kombi-
nation av åtgärder mellan designer och 
användare. 

Nyligen har även it-säkerhet och 
industriell it-säkerhet, det vill säga att 
skydda produktionsutrustningen från 
människor, introducerats för beaktan-
de från säkerhetsperspektiv.  

Bakgrund
Sedan många år framgår det med all 
önskvärd tydlighet vad som anses vara 
den största möjliga praktiska riskredu-
ceringen eller systemsäkerhet och hur 
bäst användning av tillgänglig teknik 
är en del. De fyra faktorerna är följan-
de och i den ordning de anges nedan, 
enligt state-of-the-art-standarden för 
generella principer för design – risk-
bedömning och riskreducering:
•  maskinens säkerhet under alla faser 

av sin livscykel
•  maskinens förmåga att utföra sin 

funktion
• användbarheten av maskinen
•  maskinens tillverknings-, drifts- och 

demonteringskostnad

 Även följande finns poängterat:
•  Den ideala tillämpningen av dessa 

principer kräver kunskap om maski-
nens användning, tillbud och olycks-
historia, tillgängliga riskreducerings-
tekniker och den rättsliga ramen för 
vilken maskinen ska användas.

•  En maskindesign som är acceptabel 
vid en viss tidpunkt kan inte längre 

motiveras när teknisk utveckling möj-
liggör konstruktion av en likvärdig 
maskin med lägre risk.

Siemens och systemsäkerhet
Siemens har både produkter och sys-
tem för att bidra till att säkerställa 
systemsäkerhet. En del inom system-
säkerheten är då säkerhet för att skyd-
da människan från att direkt skadas 
av produktionsutrustningen. Förutom 
produkter och system har vi dessutom 
kurser och även webbträningar inom 
ämnet.

Säkerhet från designerperspektiv
I state-of-the-art-standarden för gene-
rella principer för riskbedömning och 
riskreducering finns tydligt beskrivet 
att designer ska ha förståelse för an-
vändaren rent generellt eller till och 
med skapa förståelse från en specifik 
användare.

I reportaget där Evomatic beskriver 
hur de har gått tillväga i arbetet med 
att bygga om presslinjer är kunskapen 
och förståelse för användaren central 
ihop med hur säkerhetskritisk mjukva-
ra hanteras och testas.

Riskbedömning
(baserat på definierade gränser och  
avsedd användning av maskinen)

Skyddsåtgärder som  
genomförs av designer

Skyddsåtgärder som  
genomförs av användaren  
(inklusive de som baseras på  
informationen för användning  
som tillhandahålls av designern)

Steg 1: Inneboende safe design

Steg 2:  Skyddsåtgärder,  
skyddsfunktioner &  
komplementerande  
skyddsåtgärder/funktioner

Steg 3: Information för användning

 • på maskinen 
  – varningsskyltar, signaler  
  – varningsanordningar

 • i instruktionshandboken

• Organisation
 – säkra arbetsprocesser och beteenden 
 – handledning/uppföljning 
 – arbetsledningssystem

•  Tillhandahållande och användning  
av tilläggsskydd

•  Användning av personlig 
skyddsutrustning 

•  Utbildning, träning etc.  

Riskreduceringsprocessen från designer- 
perspektiv från A-standarden som beskriver  
”maskiner, generella principer för design  
– riskbedömning och riskreducering”.

Användarinput

Med avseende 
på användning-
en av maskinen 
i allmänhet  
eller från en 
specifik 
användare

Att tillämpa systemsäkerhet för att 
leverera och överleva på kort och lång 
sikt – för designer och användare av 
produktionsutrustning 
Ett systemtänkande där människa, teknik och organisation  
samverkar har blivit allt vanligare inom säkerhetsarbete*.  
Patrik Moberg redogör för systemsäkerhet som ett sätt att  
stärka Sveriges industriella konkurrenskraft. 

*Med säkerhet och systemsäkerhet avses genomgående safety och system safety. 
Med it-säkerhet avses IT security/cyber security.

Patrik Moberg, produktchef för simulering 
mot virtuell idriftsättning/träning och  
systemsäkerhet på Siemens.

Smart industri | 
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Automationsingenjörens och maskin-
upphandlarens roll – ihop med praktisk 
riskreducering
Automationsingenjörens roll och upp-
handlarens roll i praktisk riskreduce-
ring är omfattande liksom att behovet 
av att simulera är ökande då:
•  säkerhetskritisk programvara är 

ökande eftersom behovet av ända-
målsenlig funktionalitet är ökande

•  kunden ska förvissas om att utrust-
ningen har förmågan att utföra sin 
funktion 

•  operatörer ska tränas för att säker-
ställa optimerad användbarhet

•  kostnadsaspekten för maski-
nen ska innefatta drift- och 
demonteringskostnader.

Siemens produkter, system, integrera-
de funktioner och applikationsstöd för 
systemsäkerhet
Att integrera säkerhetsfunktionalitet i 
automationssystemen med innovativa 
integrerade funktioner ihop med hjälp 
av applikationer ger kostnadsfördelar, 
effektivitet i implementeringen och 
inte minst flexibilitet.  

  
  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
 

  
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Standard  
program 

Standard  
program 

Safety program 

F-Data 
To PLC 2  

Name FLinkSendToPlc2 
UUID ae8e74cf… 
Time out 600ms 
Direction Send 

SEND_ 
ARRAY 

TSEND 

TRCV 

ACK_RCV 
ARRAY 

TCPConnPlc1ToPlc2

Data
TRCV 

TSEND 
ACK

ACK_ 
SEND_ 
ARRAY 

RCV_ 
ARRAY 

Communi-
cation 
F-DB 

F-Data 
To PLC 1 

Name FLinkSendToPlc1 
UUID 3f0bc20a… 
Time out 600ms 
Direction Send 

ACK_ 
RCV_ 

ARRAY 

SEND_ 
ARRAY 

TRCV TSEND 

TRCV 

TCPConnPlc2ToPlc1

ACK

Data
RCV_ 

ARRAY 

ACK_SEND 
ARRAY 

F-Data 
From PLC 2 

Name FLinkRcvFromPlc2 
UUID 3f0bc20a… 
Time out 600ms 
Direction Receive 

F-Data 
From PLC 1 

PLC 2 

Name 
UUID
Time out 
Direction

FLinkRcvFromPlc1 
ae8e74cf… 
600ms 
Receive

PLC 1 

TSEND 

Safety program 

Communi-
cation 
F-DB 

Communi-
cation 
F-DB 

Communi-
cation 
F-DB 

Exempel på applikation: Flexibel F-link-kommunikation.

Exempel på applikation för 
att specificera gränser för 
säker reducerad hastighet 
(SLS) från ett HMI.

Simatic Safe Kinematics: 
säker hastighetsövervak-
ning av olika kinematik-
punkter och säker  
kollisionskontroll mellan  
kinematik och arbetszoner 
(arbetsområden- och 
skyddszoner).

SLS value

Plausibility 
check

SLS value

SLS valueRelease Release

ModA ModB

HMI

HMI F-CPU Drive

Input by  
user

Release  
by user

Controller Drive

RISK

Återstående 
risk efter  
skyddsåtgärder 
införda av 
designer

Återstående 
risk efter  
skyddsåtgärder 
införda av 
användare

Designerinput

Input  
SLS value

not safe safe

TOUCH

Siemens Safety  
Integrated:  
integration av  
säkerhet i standard- 
automationen för 
ökad produktivitet 
och säkerhet.

Forts. nästa sida

 | Smart industri



14 Siemens Automationsnytt 1 | 2020

Smart industri | 

Systemsäkerhet som en del av att för-
stärka sin industriella konkurrenskraft
Det är av yttersta vikt att vi har både 
duktiga designer av produktionsut-
rustning liksom duktiga företag som 
kan producera för att behålla och 
förstärka vår industriella konkurrens-
kraft. Att utveckla och motivera befint-
liga medarbetare och locka nya är då 
avgörande.

Nedan beskrivs ett systematiskt ar-
bete som bygger på Evomatics projekt 
vad gäller säkerhet i produktionslinjer.
Fokus i artikeln är avgränsat till att:
•  förstå användarna och kunna op-

timera produktionslinjer från an-
vändarens perspektiv, behov och 
erfarenheter

•  systematisera för att kunna effekti-
visera programmering och testning 
av säkerhetsfunktionerna.

Tillskott till systemsäkerhet 
– industriella it-säkerhets- och maskin-
säkerhetsprinciper för riskbedömning 
och riskreducering

Det primära syftet med detta doku-
ment är att ta itu med aspekter på 
säkerheten hos maskiner som kan 
påverkas av it-säkerhetsattacker rela-
terade till direkt eller fjärråtkomst till, 

och manipulation av, ett säkerhets-
relaterat styrsystem av personer för 
avsiktligt missbruk (oavsiktligt bruk). 
It-säkerhetsattacker blir alltmer ett 
potentiellt hot mot maskinens säker-
het. Även om avsiktligt missbruk faller 
utanför tillämpningsområdet för ISO 
12100 och den riskbedömningsproces-
sen är det också rimligt för maskintill-
verkare att överväga sådana hot.

I dokumentet hänvisas till stan-
darder som hanterar industriell it-sä-
kerhet som bygger på att ”defence in 
depth” tillämpas och vad som vilar på 
tillverkares, integratörs och använda-
res ansvar för utrustning för industri-
ellt bruk.

Competence Group och erbjudande till 
medlemmar
Inom vår ”Competence Group – We 
make future of automation & digitali-
zation work” erbjuder vi oss att under 
en dag komma till ditt företag för att 
beskriva maskinsäkerhet från auto-
mationsperspektiv, från vilka krav 
en automationsingenjör ska ställa på 
riskbedömnings- och riskreducerings-

teamet innan automationsingenjören/ 
programmeraren börjar programme-
ra säkerhetsfunktionerna till hur man 
ska säkerställa och förvissa slutkun-
den att produktionsutrustningen är 
säker med alltmer mjukvara.

På förmiddagen arbetar vi med ett 
system som de flesta av oss använder 
hemma och som de flesta har en för-
ståelse för hur det funkar och applice-
rar kraven på detta allmänna system 
enligt systemsäkerhet som beskrivs i 
denna artikel. På eftermiddagen går 
vi över till produktionssystem och 
gör samma arbete på typiska, moder-
na produktionsutrustningar. Då fås 
även information om och tillgång till 
det arbete och material som unga och 
engagerade industridesigner och pro-
grammerare har utfört åt Siemens för 
att täcka in användbarhet och vad en 
ung programmerare tänker om hur 
ungdomar ska lockas till att program-
mera produktionsutrustning. n

siemens.com/safety
siemens.com/industrial-security 

siemens.com/tia 
patrik.moberg@siemens.com!

?

TECHNICAL
REPORT

Safety of machinery – Relationship 
with ISO 12100 —
Part 4: 
Guidance to machinery manufacturers  
for consideration of related IT-security  
(cyber security) aspects

ISO/TR
22100-4

First edition
2018-12

Forts. fr. föreg. sida

http://siemens.com/safety
http://siemens.com/industrial-security
http://siemens.com/tia
mailto:patrik.moberg@siemens.com
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Reportage | Siemens Assembly Partner för mekaniska växelmotorer

Starkt samarbete mellan 
Siemens och Jens S.  
borgar för framgång

•  Jens S. Transmissioner är  
certifierad montagepartner  
– Assembly Partner – för Siemens 
växlade motorer med lokalt lager 
och montage- och serviceverkstad 
i Norrköping. 

•  Tillsammans kan Siemens och 
Jens S. leverera en komplett 
drivlina – enkelt, tryggt och 
effektivt – och ta ansvar för hela 
lösningen, från motor till maskin 
(såväl mjukvara som hårdvara). 

•  Tillgängligheten för Siemens 
växelmotorer Simogear ökar  
och leveranstiderna kortas         
flexibiliteten och tryggheten ökar. 
Kunderna får snabbt hjälp av 
kompetent personal med lång 
erfarenhet av transmissions- 
produkter.

75-årsjubilerande Jens S. Transmissioner  
är numera en certifierad Siemens Assembly 
Partner för Siemens växelmotorer. Det innebär 
att Jens S. lagerhåller, bygger och servar  
kompletta växlade motorer, Simogear.  
”Tillsammans med Siemens kan vi leverera en 
komplett drivlina. Det blir enkelt, tryggt och 
effektivt för kunden”, säger Johan Benzler,  
vd på Jens S. som nu investerar starkt i 
digitalisering.  
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Forts. nästa sida

Tillsammans kan vi leverera och  
ta ansvar för hela lösningen”
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”Kunden ska inte behöva bry sig, det är vi som ska ha koll”, säger Johan 
Benzler, vd Jens S Group.

Smart industri | 

Fo
to

: 
Re

-b
o

ar
d

 T
ec

h
n

o
lo

g
y

Forts. nästa sida

Mikael Kraft, affärsområdeschef för Factory Automation och Motion 
Control på Siemens, Martin Hammar, produktchef för växelmotorer  
på Siemens, Matilda Stendahl, då trainee på Siemens, Ola Wilhelmsson, 
försäljningschef på Jens S., Nicoline Karlsson, marknads- och  
kommunikationsansvarig på Jens S., Martin Svensson, produkttekniker 
växelmotorer på Jens S., och Johan Benzler, vd Jens S Group.

P artner som kompletterar varandra är ett bra 
framgångsrecept. 
 – Vi är bäst på det vi gör. Självklart vill vi jobba ihop 

med den som är bäst på det vi själva inte gör. Siemens var 
vårt förstahandsval, säger Johan Benzler, vd Jens S Group.

Levererar helhetsfunktion. Jens S. har genomgått utbild-
ningar och är nu certifierad Assembly Partner för Siemens 
växelmotorer Simogear. Det innebär att Jens S. kan bygga 
och anpassa mekaniska komponenter i drivsystemet och 
leverera en hel funktion och unika lösningar.

– Att vi kan ta ansvar för hela drivlinan gör oss unika. 
Istället för att kunden ska ha flera olika leverantörer kan vi 
nu täcka hela behovet. Vårt eget montagelager ger kortare 

leveranstider och större trygghet och flexibilitet för kunder-
na och kundernas kunder, säger Johan Benzler.

– Tillsammans kan vi leverera och ta ansvar för hela lös-
ningen, från motor till maskin. Det ger nya möjligheter både 
för oss och Jens S., säger Martin Hammar, produktchef för 
växelmotorer på Siemens.

Modernaste kuggväxelserien. Siemens växelserie Simogear 
är marknadens modernaste kuggväxelserie. 

– Den är kompakt och lätt, har hög verkningsgrad och 
kan anpassas efter individuella behov. Men den är också 
väldigt komplex. Därför måste man veta vad man pratar om, 
säger Martin Hammar.

Säkerhet för kunden. Det handlar om att kunden ska kunna 
lita på att lösningen är säker. 

– Vi vill ha en partner som kan erbjuda alla delar, inte 
bara försäljning utan även presales och aftersales, och som 
är helt compliant med regelverk och instruktioner. För kun-
derna blir det en trygghet att de kan lita på att få en säker 
maskin, support i världen och snabb tillgång på komponen-
ter och reservdelar, säger Mikael Kraft, affärsområdeschef 
för Factory Automation och Motion Control på Siemens. 

Fo
to

: 
Je

n
s 

S.
 T

ra
n

sm
is

si
o

n
er

Vi investerar i digitalisering för att kunna automatisera”

Forts. fr. föreg. sida
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siemens.se/industri             siemens.com/simogear

Växelmotorer: Simogear

Lågspänningsmotorer: Simotics

Frekvensomriktare: Sinamics

Automationsplattform: TIA Portal

Jens S. Transmissioner AB i Norrköping levererar mekaniska  
komponenter och transmissionslösningar för industriellt bruk.  
Kund- och specialanpassade produkter tillverkas i en egen mekanisk 
verkstad. Jens S. Transmissioner, certifierat inom ISO 9001, 14001  
och 45001, är moderbolag för Jens S Group som har verksamhet och 
lokala återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland och som 
ingår i Axel Johnson International.

jens-s.se

Onlinebaserade konfiguratorer och dimensioneringsverktyg som  
Sizer och färdiga motorkoder som enkelt dras och släpps i TIA Portal 
underlättar för Martin Svensson, produkttekniker på Jens S. och  
ansvarig för implementering av och utbildning inom Simogear.

Det är det som är  
Industri 4.0 och det är där 
vi ser attraktionskraften  
med Siemens

”

Kundanpassar i egen verkstad. I den egna verkstaden monte-
rar och anpassar Jens S. standardiserade produkter och till-
verkar även specialdetaljer som kugghjul, kuggremshjul, 
hålaxel eller sekundärflänsar om det mekaniska gränssnit-
tet inte stämmer. 

En Simogearmotor består av ett hundratal komponenter.
– Tidigare kom motorerna halvfärdiga hit men nu bygger 

vi så mycket som möjligt helt från grunden här i Norrköping. 
Vi är ofta med och väljer rätt lösning och hjälper kunderna 
med det mekaniska interfacet så att komponenterna passar 
mot deras system, säger Ola Wilhelmsson, försäljningschef 
på Jens S. Transmissioner.

Ytbehandlar och verifierar – och investerar i digitalisering. I 
verkstaden ytbehandlas, målas, verifieras och lasermärks 
motorerna. 

– Det blir tryggt och kostnadseffektivt för kunderna att 
vi har koll och kan göra det hos oss, säger Ola Wilhelmsson.  

Det investeras även i mät- och märkmaskiner samt mjuk-
varor för att göra FEM-analyser – finita elementmetoder – 
och kuggprofilsberäkningar i 3D-miljö.

– Genom verifierande mätningar och materialanalyser 
identifierar vi risker och säkerställer att vi har full compli-
ance med Reach-förordningen för olika material. Vi ser det 
som ett konkurrensmedel, inte bara att vi följer compliance 

utan att vi ser till hela livscykeln. Kunden ska inte behöva 
bry sig, det är vi som ska ha koll, säger Johan Benzler. 

Även arbetsmiljö och ledningssystem investeras det 
starkt i; Jens S. är ett av få bolag som är ISO 45 001-certifie-
rade. Men framförallt satsar man inom digitalisering. 

– Vi investerar i digitalisering för att kunna automatise-
ra och verifiera våra processer. Nu kan vi visualisera hela 
drivlinan och köra mekaniken ihop med automationen. Det 
borgar för kvalitet och framgång, säger Johan Benzler och 
fortsätter:  

– Det handlar inte bara om teknologi och ekonomi, det 
handlar om säker drift och planerade stopp med tillstånds-
övervakning. Det är det som är Industri 4.0 och det är där 
vi ser attraktionskraften med Siemens. Vi vill jobba med 
kunder som värdesätter dessa saker. n

Tim Edlund, montör på Jens S., monterar en Simogear F89.

 | Smart industri

http://siemens.se/industri
http://siemens.com/simogear
http://jens-s.se
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Serie | 

S om titeln utlovar ger ”Sapiens – en kort historik över 
mänskligheten” en överblick över människans histo-
ria. Boken innehåller många intressanta resonemang 

om hur samhällen utvecklas och om hur vi människor upp-
fattar och hanterar förändringar – som vi själva har skapat 
eller som har drivits på av yttre faktorer. Megatrender som 
klimatförändringar och digitalisering förändrar vårt sam-
hälle i grunden och hur vi väljer att hantera dessa kommer 
att vara avgörande för generationer framöver. 

Dra lärdom av goda exempel. Klimatförändringarna är ett av 
våra största och mest närliggande hot. I klimatavtalet från 
Paris förpliktar sig världens länder att skärpa sina planer 
för utsläpp av växthusgaser. Målet är att begränsa ökningen 
av världens medeltemperatur till väl under 2 grader med 
ambitionen att klara 1,5 grader. 

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar 
dessvärre att världen är på väg mot 2 graders uppvärmning 

och att utsläppen av växthusgaser måste minska snabbare. 
Den samlade vetenskapen är tydlig om behovet av snabba 
och långtgående åtgärder i alla aspekter av samhället. Att 
klara 1,5 graders temperaturökning blir tufft. Det är en näst 
intill ofattbar utmaning. 

En ljuspunkt i rapporten är dock att det finns styrka att 
hämta från de många klimatåtgärder som redan har gjorts. 
Forskarna listar en rad framgångsfaktorer för länder att 
inspireras av. Vår omvärld är full av olika innovationer och 
exempel på hur tekniken bidrar till hållbara lösningar och 
genom att dra lärdom av befintliga goda exempel kan vi ock-
så förstå vad vi behöver göra mer av framöver. 

Framgångsrika samarbeten. Här spelar globala företag som 
Siemens en viktig roll för att sprida erfarenheter och visa 
på vad som är möjligt med den teknik som existerar idag. 
Med verksamhet i över 200 länder och en portfölj inom 
elektrifiering, automation och digitalisering har vi många 

Serie | Hållbar utveckling

Mer samarbete behövs  
för att lyckas med 
klimatomställningen

Vill du förkovra dig i en bok även efter julledigheten tipsar Siemens AB:s 
hållbarhetschef Anna Stenströmer om ”Sapiens – en kort historik över 
mänskligheten”, där många av de perspektiv som lyfts fram är av största 
relevans för den tid vi lever i här och nu. 
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 | Serie

goda exempel där vi tillsammans med kunder och samar-
betspartner har utvecklat och testat nya lösningar. Några av 
dessa från Siemens verksamhet i Norden är:
•  Siemens har utvecklat tekniken för Ampere, världens för-

sta elektriska bilfärja. Utsläppsfri och närapå tystgående 
togs elfärjan i drift på norska Sognefjorden under 2015 
som den första och enda av sin sort i världen. 

•  Köpcentret Sello i Helsingfors har samarbetat med 
Siemens kring smarta energilösningar vilket har lett till 
en 50-procentig minskning av elanvändningen samt en 
20-procentig minskning av CO₂-utsläpp. Data från bland 
annat luftkvalitet och temperatur, som speglar besökar-
nas rörelsemönster, analyseras i realtid för att kunna 
reglera förhållandena i köpcentret. 

•  2016 invigdes Sveriges och tillika världens första elväg på 
E16 utanför Sandviken. Under en initial tvåårig testperi-
od utvärderades demonstrationssträckan av Trafikverket 
för vidare kommersiell utveckling.

Tillsammans kan vi lösa utmaningar. Dessa innovativa pro-
jekt är ett resultat av gränsöverskridande samarbeten där 
flera aktörer har gått samman för att gemensamt testa och 
dela på risk. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står 
inför men tillsammans kan vi.  

Att verka för storskaliga samarbeten är också en av re-
geringens viktigaste uppgifter i klimatomställningen – ett 

handslag mellan olika sektorer och samhällsaktörer – för 
att minska utsläppen. För att lyckas i närtid behövs mer 
samarbete inom och mellan länder och det behövs samarbe-
te mellan näringsliv, forskning, civilsamhälle och politik. n

anna.stenstroemer@siemens.com 
twitter.com/AnnaStenstrmer 

siemens.se/hallbar-utveckling

!
?

mailto:anna.stenstroemer@siemens.com  
http://twitter.com/AnnaStenstrmer
http://siemens.se/hallbar-utveckling
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Mars April Maj Juni Aug. September Oktober November December

Utbildningens namn Pris 
VT 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pris  

HT 2020 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

SIMATIC TIA Portal SIMATIC TIA Portal

Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5 18 800 M:må-fr M:må-fr 19 300 M:må-fr G:må-fr M:må-fr

Simatic WinCC SCADA i TIA Portal                        19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

Simatic TIA Portal Safety      21 400 G:må-fr J:må-fr 21 900 S:må-fr J:må-fr

Simatic TIA Portal programmering 1 för plc 18 800 SK:må-to M:må-to G:må-fr S:må-fr 19 300 M:må-fr S:må-fr G:må-fr M:må-fr S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal programmering 2 för plc     18 800 G:må-fr J:må-fr 19 300 M:må-fr

Simatic TIA Portal service 1 för plc 18 500 SK:må-to 
+M:må-fr S:må-fr G:må-fr SK:må-to 18 900 M:må-fr S:må-fr M:må-fr G:må-fr S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal service 2 för plc           18 500 G:må-fr 18 900 S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal WinCC för paneler 15 300 G:må-on 15 700 G:ti-to

Simatic TIA Portal Engineering Tools 19 100 G:må-fr 19 600     G:må-fr

Simatic S7-1200 system 13 200 S:må-on 13 600 J:må-on

Motion Control 1 i Simatic TIA Portal                   15 300 G:ti-to J:må-on 15 700 J:ti-to

SIMATIC S7 Classic SIMATIC S7 Classic

Simatic S7 service 1 18 500 M:må-fr S:må-fr SK:må-to S:må-fr 18 900 G:må-fr S:må-fr SK:må-to M:må-fr

Simatic S7 service 2 18 500 SK:må-to 18 900 SK:må-to

Simatic S7 programmering 1 18 800 S:må-fr SK:må-to 19 300 G:må-fr SK:må-to S:må-fr M:må-fr

Simatic S7 programmering 2 18 800 J:må-fr 19 300 J:må-fr

Simatic PCS 7 system grund standard 33 900 S:må-fr + må-to 34 900 S:må-fr + må-to

Simatic PCS 7 system grund intensiv 24 100 S:må-fr 24 800 S:må-fr

Simatic PCS 7 AS engineering 24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 OS engineering  24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 service 23 500 S:må-fr 24 200 S:må-fr

Simatic Batch                                                                  På tillfälligt besök 24 300 S:må-fr 24 900

Simit in Process Automation                                         På tillfälligt besök 22 900 S:ti-to 22 900

SIMATIC HMI SIMATIC HMI

Simatic WinCC system grund                                                         NYHET! 19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

SIMATIC NET  SIMATIC NET

Simatic Net Profibus/Profinet service 18 800 G:må-fr 19 300 G:må-fr

Profinet med Industrial Ethernet i TIA Portal                                NYHET! 21 100 G:må-fr 21 700 G:må-fr

Ethernet Fundamentals in Industrial Networks                             NYHET! 12 100 S:må-ti 12 400

Switching & routing in Industrial Networks 29 900 S:må-fr 29 900

Wireless LAN in Industrial Networks 22 900 S:on-fr 22 900

Security in Industrial Networks 22 900 S:må-on 22 900

SINUMERIK SINUMERIK

Sinumerik 840D pl/sl programmering grund 15 300 SK:ti-to 15 700 SK:ti-to

Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning 16 500 SK:on-fr 16 900 SK:ti-to

Sinumerik 840D sl service 23 900 SK:må-fr 24 600 SK:må-fr SK:må-fr

Sinumerik 840D sl service fortsättning    21 200 SK:må-on 21 700 SK:må-on SK:må-on

Sinumerik 840D Safety Integrated 23 900 SK:må-fr 24 600 SK:må-fr

SIMOTION/SINAMICS SIMOTION/SINAMICS

Simotion programmering 23 400 S:må-fr 24 100 G:må-fr

Sinamics S120 startup & service 21 400 J:må-fr SK:må-to 21 900 SK:må-to J:må-fr

Sinamics G120 startup & service 8 700 J:to 8 900 J:ti M:to

Digital Enterprise Digital Enterprise

Comos Training Platform                                                               NYHET! 14 300 S:ti-on 14 800

Comos Training Administration Base Objects                              NYHET! 14 300 S:to-fr 14 800

Comos Training Administration Report Templates                      NYHET! 14 300 S:ti-on 14 800

Comos Training Administration Database Tools (iDB)                NYHET! 7 400 S:to 7 700

Comos Training Administration Easy Scripting (COM-AES)        NYHET! 7 400 S:fr 7 700

Virtual Commissioning for Machines                                            NYHET! 24 300 S:må-fr 24 900

Övriga utbildningar (ej schemalagda) Övriga utbildningar (ej schemalagda) 

Simatic S7 Engineering Tools 19 100 19 600
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering 21 400 21 900
Simatic Distributed Safety service/felsökning 12 100 12 400
Simatic Net Profibus 18 800 19 300
Simocode parametrering 11 100 11 400
Masterdrives service & underhåll 12 100 12 400
Micromaster 8 700 8 900



 | Utbildning 

Kontakta oss: 
Therése Fagerström: 08-728 14 48
Susanne Bonde: 08-728 15 70
 sitrain.se@siemens.com
 siemens.se/sitrain

Allmänna villkor: Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 
50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning 
till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka 
någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

SITRAIN augusti–december 2020
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Utbildningarna hålls i Göteborg (G), Jönköping (J), Malmö (M), Skövde (SK) eller Stockholm (S).  
Alla priser är i SEK och exklusive moms. Med reservation för tryckfel.

Mars April Maj Juni Aug. September Oktober November December

Utbildningens namn Pris 
VT 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pris  

HT 2020 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

SIMATIC TIA Portal SIMATIC TIA Portal

Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5 18 800 M:må-fr M:må-fr 19 300 M:må-fr G:må-fr M:må-fr

Simatic WinCC SCADA i TIA Portal                        19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

Simatic TIA Portal Safety      21 400 G:må-fr J:må-fr 21 900 S:må-fr J:må-fr

Simatic TIA Portal programmering 1 för plc 18 800 SK:må-to M:må-to G:må-fr S:må-fr 19 300 M:må-fr S:må-fr G:må-fr M:må-fr S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal programmering 2 för plc     18 800 G:må-fr J:må-fr 19 300 M:må-fr

Simatic TIA Portal service 1 för plc 18 500 SK:må-to 
+M:må-fr S:må-fr G:må-fr SK:må-to 18 900 M:må-fr S:må-fr M:må-fr G:må-fr S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal service 2 för plc           18 500 G:må-fr 18 900 S:må-fr SK:må-to

Simatic TIA Portal WinCC för paneler 15 300 G:må-on 15 700 G:ti-to

Simatic TIA Portal Engineering Tools 19 100 G:må-fr 19 600     G:må-fr

Simatic S7-1200 system 13 200 S:må-on 13 600 J:må-on

Motion Control 1 i Simatic TIA Portal                   15 300 G:ti-to J:må-on 15 700 J:ti-to

SIMATIC S7 Classic SIMATIC S7 Classic

Simatic S7 service 1 18 500 M:må-fr S:må-fr SK:må-to S:må-fr 18 900 G:må-fr S:må-fr SK:må-to M:må-fr

Simatic S7 service 2 18 500 SK:må-to 18 900 SK:må-to

Simatic S7 programmering 1 18 800 S:må-fr SK:må-to 19 300 G:må-fr SK:må-to S:må-fr M:må-fr

Simatic S7 programmering 2 18 800 J:må-fr 19 300 J:må-fr

Simatic PCS 7 system grund standard 33 900 S:må-fr + må-to 34 900 S:må-fr + må-to

Simatic PCS 7 system grund intensiv 24 100 S:må-fr 24 800 S:må-fr

Simatic PCS 7 AS engineering 24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 OS engineering  24 300 S:må-fr 24 900

Simatic PCS 7 service 23 500 S:må-fr 24 200 S:må-fr

Simatic Batch                                                                  På tillfälligt besök 24 300 S:må-fr 24 900

Simit in Process Automation                                         På tillfälligt besök 22 900 S:ti-to 22 900

SIMATIC HMI SIMATIC HMI

Simatic WinCC system grund                                                         NYHET! 19 100 S:må-fr 19 600 S:må-fr

SIMATIC NET  SIMATIC NET

Simatic Net Profibus/Profinet service 18 800 G:må-fr 19 300 G:må-fr

Profinet med Industrial Ethernet i TIA Portal                                NYHET! 21 100 G:må-fr 21 700 G:må-fr

Ethernet Fundamentals in Industrial Networks                             NYHET! 12 100 S:må-ti 12 400

Switching & routing in Industrial Networks 29 900 S:må-fr 29 900

Wireless LAN in Industrial Networks 22 900 S:on-fr 22 900

Security in Industrial Networks 22 900 S:må-on 22 900

SINUMERIK SINUMERIK

Sinumerik 840D pl/sl programmering grund 15 300 SK:ti-to 15 700 SK:ti-to

Sinumerik 840D pl/sl programmering fortsättning 16 500 SK:on-fr 16 900 SK:ti-to

Sinumerik 840D sl service 23 900 SK:må-fr 24 600 SK:må-fr SK:må-fr

Sinumerik 840D sl service fortsättning    21 200 SK:må-on 21 700 SK:må-on SK:må-on

Sinumerik 840D Safety Integrated 23 900 SK:må-fr 24 600 SK:må-fr

SIMOTION/SINAMICS SIMOTION/SINAMICS

Simotion programmering 23 400 S:må-fr 24 100 G:må-fr

Sinamics S120 startup & service 21 400 J:må-fr SK:må-to 21 900 SK:må-to J:må-fr

Sinamics G120 startup & service 8 700 J:to 8 900 J:ti M:to

Digital Enterprise Digital Enterprise

Comos Training Platform                                                               NYHET! 14 300 S:ti-on 14 800

Comos Training Administration Base Objects                              NYHET! 14 300 S:to-fr 14 800

Comos Training Administration Report Templates                      NYHET! 14 300 S:ti-on 14 800

Comos Training Administration Database Tools (iDB)                NYHET! 7 400 S:to 7 700

Comos Training Administration Easy Scripting (COM-AES)        NYHET! 7 400 S:fr 7 700

Virtual Commissioning for Machines                                            NYHET! 24 300 S:må-fr 24 900

Övriga utbildningar (ej schemalagda) Övriga utbildningar (ej schemalagda) 

Simatic S7 Engineering Tools 19 100 19 600
Simatic S7 Distributed Safety praktisk programmering 21 400 21 900
Simatic Distributed Safety service/felsökning 12 100 12 400
Simatic Net Profibus 18 800 19 300
Simocode parametrering 11 100 11 400
Masterdrives service & underhåll 12 100 12 400
Micromaster 8 700 8 900

mailto:sitrain.se%40siemens.com?subject=
http://siemens.se/sitrain
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Viktor Åhlén, tidigare trainee, 
är sedan september teknisk 
säljare för Mendix inom  
Digital Industries Software  
med placering i Solna. 

viktor.ahlen@siemens.com

Patrik Moberg, tidigare  
produktchef för safetysystem 
och digitaliseringskoordinator, 
är sedan oktober produktchef 
för Simulation towards Virtual 
Commissioning/Training & 
System Safety inom Factory 
Automation inom Digital 
Industries med placering  
i Malmö.  

patrik.moberg@siemens.com

Christian Mattsson, tidigare 
Proposal Specialist inom  
Area Sales, är sedan februari  
Bid Manager med fokus på 
automations- och processteknik 
inom Customer Services inom 
Digital Industries med placering 
i Mölndal.

christian.mattsson@siemens.com

Susana Taura Nordal, tidigare 
Bid Manager inom Solution 
Business, är sedan februari Bid 
Manager med fokus på drivtek-
nik inom Customer Services 
inom Digital Industries med 
placering i Solna. 

susana.taura-nordal@siemens.com

Rikard Skogh, tidigare  
försäljningschef för  
MindSphere, är sedan  
januari Portfolio Development  
Executive för MindSphere och 
Mendix inom Digital Industries 
Software med placering i Solna.

rikard.skogh@siemens.com

Nya tjänster • Nya tjänster • 
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V i kommer under våren att 
erbjuda en utbildning i 

Comosplattformen vecka 13 och 
sedan fortsätta med ett flertal 

N ågra exempel är utbild-
ningen Simit in Process 

Automation (ST-PCS7SIM) som är 
inplanerad vecka 20 i Solna, ut-
bildningen Virtual Commissioning 
for Machines – Totally Integrated 
Automation in the Digital 
Enterprise (DI-VIRTCOM) vecka 
13 i Solna och flera olika 
Comosutbildningar vecka 13 och 
22 i Solna. 

Utbildningarna Simit in 
Discrete Automation Technology 
for Beginners (DI-SIMITFA), 
Introduction Compact – Integrated 
Automation in the Digital Enterprise 

siemens.se/jobb

Samtliga Comosutbildningar  
genomförs i Solna:

•  Comos Platform  
2 dagar, 24–25 mars

•  Comos Admin Base Objects 
2 dagar, 26–27 mars 

•  Comos Admin Report Templates 
2 dagar, 26–27 maj 

•  Comos Admin DB Tools 
1 dag, 28 maj 

•  Comos Admin Easy Scripting 
1 dag, 29 maj

SITRAIN utbildningscenter

Kan du COMOS? 
Använder du Comos och skulle behöva lära dig mer?  
Vi har utbildningar som först lär dig grunderna och sedan  
bygger vidare med mer avancerat kunnande. 

SITRIAN utbildningscenter 

Digital Enterprise
Inom Sitrain har vi framöver flera olika 
utbildningar inom Digital Enterprise. 

(DI-INTROC), Automatic execu-
tion of engineering tasks – Totally 
Integrated Automation in the 
Digital Enterprise (DI-AUTOEN) och 
Introduction to Standardization – 
Totally Integrated Automation in 
the Digital Enterprise (DI-STAND) 
finns planer på att genomföra 
framöver. 

Mer information, inplanerade 
datum och möjlighet att lämna 
intresseanmälan om det inte har 
kommit upp datum på någon 
utbildning finns på siemens.se/
sitrain. n

olika administratörsutbildningar 
under vecka 13 och 22. Mer in-
formation och anmälan finns på 
siemens.se/sitrain. n

Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in • Boka in

mailto:viktor.ahlen@siemens.com
mailto:patrik.moberg@siemens.com
mailto:christian.mattsson@siemens.com
mailto:susana.taura-nordal@siemens.com
mailto:rikard.skogh@siemens.com
http://siemens.se/jobb
http://siemens.se/sitrain
http://siemens.se/sitrain
http://siemens.se/sitrain
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SITRIAN utbildningscenter 

Industrial Networks
Under våren har vi nya datum inplanerade för 
våra utbildningar inom Industrial Networks. 
Detta certifieringsprogram består av flera 
olika delar där du kan välja att bara delta på 
någon eller samtliga. 

F ör att få med rätt förkunskaper 
till de övriga utbildningarna 

rekommenderar vi utbildningen 
Ethernet Fundamentals in Industrial 
Networks (IK-ETHBAS) som under 
början av vecka 11 ger dig insikt om 
och tar dig genom alla sju lagren i 
OSI-referensmodellen. 

Utbildningen Switching & Routing 
in industrial networks with Scalance 
X products (IK-SWIRO), 5 dagar, är in-

planerad vecka 9 och avslutas med en 
frivillig certifiering för att bli ”Siemens 
Certified Engineer for Industrial 
Networks – Switching & Routing". 

Utbildningen Wireless LAN in indu-
strial networks with Scalance W products 
(IK-IWLANS), 3 dagar, är inplanerad 
vecka 11 och gör dig efter avslutad del-
certifiering till en ”Siemens Certified 
Engineer for Industrial Networks 
– IWLAN". 

Vi vill ha fler kvinnor till industrin!
Fortfarande är det betydligt färre kvinnor än män som  
blir ingenjörer. Vad kan Sveriges industri göra för att locka  
kvinnor till teknikområdet? Vi pratade med några av våra  
medarbetare på Siemens.  

Fo
to

: 
H

en
ri

k 
M

ill Emma Vidarsson, 
civilingenjör inom 
maskinteknik 
med inriktning 
Systems, Control 
and Mechatronics,  
arbetar som  
automations-
ingenjör inom 
Solution Business 
på Siemens. 

Vad är intressantast och roligast? 
– Att få ägna mig åt problemlösning och 
programmering, att jag nästan alltid lär mig 
något nytt och får lov att utvecklas och att 
jag får komma ut till industrin och träffa 
kunder. Samt alla underbara kollegor förstås. 

Vad är mest utmanande? 
– Det är väldigt mycket att lära sig så ibland 
kan det kännas lite överväldigande. Då får 
man bryta ner det i mindre beståndsdelar 
och fokusera på det man har precis fram-
för sig. Resten får komma med tiden. 

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Gå med i nätverk eller skapa nätverk där du 
hittar inspiration och får råd och stöttning. 
Framförallt är det viktigt att hitta föredömen 
som du kan relatera till. ”Kan hon, kan jag” är 
en drivkraft som inte ska underskattas. Våga 
testa, våga satsa och våga fråga! Det värsta 
som händer är att du gör fel, misslyckas eller 

får ett nej och det i sig är en lärdom och en 
del i din utveckling. Alla har varit nybörjare 
någon gång. Låt inte tanken ”jag kan inte det 
där” stoppa dig – det är ingen som kan allt från 
början och det du inte kan nu lär du dig.  
 – Min bästa lärdom från Chalmers fick vi 
serverad första dagen. Det arrangerades 
en fejkföreläsning för oss där läraren gick 
igenom hela kursens innehåll på 45 minuter. 
Jag minns paniken och frustrationen över 
att inte hänga med eller förstå någonting. 
Åtta veckor senare kunde jag gå tillbaka till 
anteckningarna från den där föreläsningen 
och faktiskt förstå vad det var han hade talat 
om. Insikten att något som en gång syntes helt 
omöjligt med tiden och hårt arbete skulle te sig 
lika enkelt som att cykla var väldigt nyttig. Det 
har fått mig att vara okej med att inte kunna 
saker idag för jag vet att jag kan lära mig.  

Emma sökte till Siemens och ett antal andra  
företag för att hon ville gå ett traineeprogram och 
jobba på ett tekniskt företag och valde Siemens på 
grund av atmosfären.  
 – Det är inte så mycket individuell prestige här 
utan vi hjälps åt och jobbar tillsammans vilket pas-
sar mig väldigt bra. Ingen seger är så söt som den 
vid en laginsats. Delad glädje är ju dubbel glädje! Forts. nästa sida

Som avslutning under vecka 13 kom-
mer Security in industrial networks with 
Simatic Net products (IK-SECIN), 3 dagar, 
där du har möjlighet att efter avklarad 
certifiering bli en ”Siemens Certified 
Engineer for Industrial Networks – 
Industrial Security". 

Mer information och inplanerade 
datum finns på siemens.se/sitrain. n

http://siemens.se/sitrain
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Aurora Wirefors, 
civilingenjör inom 
elektroteknik med 
inriktning robotik 
och autonoma 
system, arbetar 
som gruppchef 
för produktchefer 
inom Factory 
Automation inom 
Digital Industries 
på Siemens.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Min uppfattning är att kvinnor ofta är väldigt 
duktiga på att lyssna och ta in andras idéer. 
Det ska vi fortsätta med men också ta för oss 
lite mer. Var den du är och stå för dina idéer!  

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Förhoppningsvis kommer andelen kvinnor 
långsamt öka men det är en lång väg att gå.

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Synas mer i olika sammanhang där det finns 
kvinnor, till exempel på arbetsmarknadsdagar 
på högskolorna. Tekniska företag som jobbar 
mot industrin har ofta en stämpel att vara 
gubbiga och mossiga och det är så fel det kan 
bli. Industrin är superhet och superinne, ligger 
i teknikens framkant och är en fantastiskt 
rolig marknad att jobba inom! Det måste 
företagen nå ut med, annars går vi miste om 
fantastisk arbetskraft och många kvinnor 
går miste om en fantastisk arbetsplats. 

Spännande, tänkte Aurora när hon valde  
utbildningsinriktning och lockades särskilt 
av uppgiften att bygga och programmera 
en robot.
 – Den skulle spela hockey i en turnering 
med andra robotar. Vårt lag tog silver.
 Redan som student hade hon ett gott 
öga till Siemens, en attraktiv arbetsplats 
med många olika spännande avdelningar. 

– När jag sedan såg en annons där de sökte 
en teknisk innesäljare sökte jag direkt – och 
fick det, ett väldigt roligt och varierande 
jobb som jag lärde mig massor av.

Vad är intressantast och roligast?
– Att jobba i team med otroligt kompetenta 
människor och att lära känna våra kunder 
och deras utmaningar och behov. På Siemens 
lär man sig något nytt varje dag och det blir 
aldrig tråkigt.

Vad är mest utmanande? 
– Att fokusera på rätt saker och inte ta på sig 
för mycket som egentligen ligger utanför rollen. 
Det finns ingen begränsning för hur mycket 
man kan göra och lära sig och det gäller att ha 
tydliga mål och faktiskt prioritera och jobba 
med rätt saker för att nå målen. Eftersom 
jag älskar teknik kan jag lätt dyka för djupt 
och plötsligt lägga allt åt sidan för att läsa en 
manual eller leta på supportsidorna för att lösa 
något problem åt en kund. Det är min person-
liga största utmaning, att hålla mig på banan!

Forts. fr. föreg. sida

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Andelen kommer att öka i takt med att de 
yngre generationerna växer upp. Men det är 
en långsam process och jag tycker man kan 
få låta den ta tid. Vi ska göra vad vi kan för att 

bereda en väg och skapa intresse för tekniken 
och en arbetsmiljö som tilltalar men vi ska inte 
tvinga fram en utveckling eller en ökning. 

Vad kan företag göra för att locka fler 
kvinnor till teknikområdet? 

Elin Nordmark,  
civilingenjör inom 
maskinteknik med  
inriktning mekatro-
nik, arbetar som  
produktchef för 
Digital Enterprise 
inom Digital 
Industries på 
Siemens.

hur man skapar flexibilitet i en produktion.

Vad är intressantast och roligast? 
– Jag har som roligast när jag är ute och 
möter våra kunder i deras vardag. Det är ett 
privilegium att få se så många olika typer av 
produktion och att få höra alla utmaningar 
som finns i att driva produktion i Sverige. 

Vad är mest utmanande? 
– Det finns många utmaningar i att bedriva 
produktion i Sverige idag, mycket med tanke 
på globaliseringen. Digitalisering är en av 
byggstenarna för att kunna möta dessa 
utmaningar men digitalisering hamnar inte 
alltid högst upp på agendan då det alltid 
finns något som är mer akut att åtgärda. I 
min roll är utmaningen många gånger att nå 
fram och starta den strategiska diskussionen 
som en digital transformation innebär.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  

– Du är så mycket mer än kvinna i ditt arbete så 
tänk inte att du behöver vara en representant 
för andra kvinnor. Du har rätt att vara precis 
som du är och du behöver inte ta strid för jäm-
ställdhet bara för att du är kvinna. Jämställdhet 
är inte en kvinnofråga, det är en fråga för alla.

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas? 
– Det kommer att ta tid men jag tror 
att vi kommer att se en naturligt 
jämnare fördelning i framtiden. 

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet? 
– Förutom de självklara bitarna som att 
betala jämlikt och ta diskrimineringsfrågor 
på allvar tror jag på att skapa förebilder. 
Jobba aktivt med att lyfta fram de fantas-
tiska kvinnor som finns i svenska bolag 
och prata om mer än att de är kvinnor.

Elin jobbade som maskinoperatör, blev 
fascinerad av maskiner, tänkte ”varför 
inte bygga dem” och valde mekatronisk 
inriktning för att få både praktiska och 
teoretiska kunskaper för att kunna bygga 
just maskiner. Hon sökte sedan till Siemens 
eftersom hon ville jobba med framtidens 
lösningar för industrin, till exempel lösningar 

Ebba Andersson, 
civilingenjör i  
industriell ekonomi 
med inriktning  
innovation och  
strategisk  
affärsutveckling, 
är trainee inom 
Digital Industries 
på Siemens.   

Ebba valde att studera industriell ekonomi 
eftersom utbildningen erbjuder en spännande 
kombination av teknik och affärsutveckling. 
Hon lockades även av möjligheten att 
utveckla en bred kunskapsbas för att bli 
en generalist snarare än specialist. Under 
utbildningens gång utvecklades ett intresse 
för kommersialiseringsfrågor och innovativa 
affärsmodeller för tekniska produkter, vilket 
låg till grund för att hon valde en master inom 
innovation och strategisk affärsutveckling. 
 – Jag valde att jobba på Siemens av flera an-
ledningar. Främst lockades jag av att jobba på 
ett företag som är med och driver den tekniska 

utvecklingen i samhället och vars arbete gör 
skillnad i världen. Jag såg även en möjlighet 
att utvecklas inom en stor organisation med 
traineeprogrammet som en perfekt start. 

Vad är intressantast och roligast?
– Traineeprogrammet har precis startat men 
jag ser fram mot att under året få en inblick i 
Siemens olika verksamhetsområden och lära 
mig mycket av alla mina nya kollegor. Jag ser 
även fram mot de studiebesök vi traineer  
kommer att göra under programmets gång 
vilket ger oss möjlighet att se Siemens  
lösningar in action och vilken påverkan de har. 

– Skapa föredömen, visa intresse och 
förståelse samt utforma en arbetsmiljö och 
arbetsuppgifter som också tilltalar kvinnor. 
Ifrågasätt normerna, eftersom de ofta utgår 
från män, och skapa nya om det behövs. 
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Forts. nästa sida

Vad är mest utmanande?
– Den största utmaningen är den branta  
inlärningskurva det innebär att vara ny på ett 
stort företag. 

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Engagemang, nyfikenhet och mod att ta 

för sig tror jag att man kommer långt med. 

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Jag tror helt klart att andelen kvinnor 
inom tekniska yrken kommer att öka. Ett 
talande tecken för det är att alla traineer på 

Medina Sundström, 
analytisk och  
organisk kemist, 
arbetar som  
Vertical Sales 
Manager inom 
Digital Industries 
på Siemens.

Intresset för naturvetenskap och teknik har 
alltid funnits där – och viljan att göra skillnad 
i människors liv. 
– Siemens som är ett stort globalt tekniskt 

bolag har alltid lockat. När jag såg tjänsten 
som Account Manager där man skulle 
jobba med kemiföretag tvekade jag 
inte en sekund. Vid den tiden jobbade 
jag som konsultchef på Dfind Science & 
Engineering och ville tillbaka till tekniken. 

Vad är intressantast och roligast?
– Ingen dag är den andra lik på Siemens. I min 
roll ansvarar jag för utveckling och försäljning 
inom tre branscher: kemi, läkemedel och 
vatten & avlopp. I mitt team är vi åtta personer 
som jobbar dagligen för att hjälpa våra kunder 
att lyckas i sitt arbete. Att se mina medarbe-
tare lyckas i sitt arbete är fantastiskt kul. 

Vad är mest utmanande? 
– Att hela tiden hålla sig à jour och se till att 
man utvecklas och vågar driva utvecklingen. 

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  
– Följ dina drömmar och våga vara dig själv. 

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Jag är helt övertygad om att den kommer  
att öka och det har vi sett redan idag. 
Många fler kvinnor läser till tekniska 
yrken än för bara tio år sedan. 

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Bredda de egna bilderna av vilka som 
jobbar i branschen på till exempel webb-
sidor och berätta mer på till exempel 
mässor om hur arbetsplatsen är. 

Ann Axelsson, 
elektroingenjör, 
arbetar som  
produktspecialist 
inom Digital  
Industries på  
Siemens. 

Egentligen ville Ann bli lärare men eftersom 
hon var skoltrött valde hon den kortaste 
utbildning hon kunde hitta som verkade 
intressant. Eftersom hon hade jobbat 
med Simatic innan var det ett naturligt 
steg att börja jobba på Siemens. 

– Jag jobbar idag bland annat som utbildare 
på vårt utbildningscenter Sitrain så det blev 
ju rätt bra ändå!

Vad är intressantast och roligast? 
– Roligast är att genom olika kanaler få  
förmedla kunskap och på så sätt hjälpa kunder 
med deras problemställningar. Intressantast  
är att ha fått uppleva och vara en del av teknik-
utvecklingen inom industrin de här 20 åren. 

Vad är mest utmanande? 
– Kommunikation. För att kunna hjälpa måste 
man förstå problemställningen och vi har 
kunder i många olika branscher med olika 
behov och erfarenheter. Det kan krävas många 
frågor för att säkerställa att vi pratar om 
samma sak så att vi sedan kan ta oss vidare.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  

– Om vi då menar kvinnliga tekniker i mans-
dominerade branscher: Ta ingen skit och sätt 
tydliga gränser från början. Men viktigast är 
att våga chansa och inte tro att du kommer bli 
bortsorterad på grund av att du är kvinna. 

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Om vi fortsätter som vi alltid gjort så 
tyvärr ingenting alls.

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet? 
– Vi måste börja introducera teknik tidigt, 
typ i förskolan. Att komma in när val ska 
göras till gymnasium och/eller högskola är 
alldeles för sent, då har man redan utvecklat 
sina intressen. Vi måste visa barn i tidig 
ålder att teknik är något för alla oavsett 
vem man är och var man kommer från.

Siemens AB i år är tjejer vilket är jättekul! 

Vad kan företagen göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Personligen tycker jag att det är intressant 
och inspirerande att lyssna på andra 
kvinnors karriärresor inom teknikyrken.

Eva Eliopoulos, 
gymnasie- 
ingenjör, arbetar 
som gruppchef för 
teknisk  
support inom  
Digital Industries 
på Siemens.

möjligheter att utvecklas, både inom teknik 
men också personligt genom att utmanas posi-
tivt. Jag känner att jag bidrar både till min egen 
och företagets utveckling inom mitt område.

Vad är intressantast och roligast?
– Intressantast är att hjälpa våra kunder men 
också mina medarbetare med att lösa problem, 
både tekniska problem och det man möts 
av genom medarbetares utvecklingsresor 
och utmaningar. Roligast är att få feedback 
från nöjda kunder som har fått hjälp att lösa 
problem av mina duktiga medarbetare, våra 
produktspecialister som hjälper våra kunder 
att lösa tekniska problem och utmaningar.

Vad är mest utmanande? 
– Mest utmanande är att hålla sig à jour med 
den snabba tekniska utveckling som sker 
och se till att medarbetare får den utbildning 
och de kunskaper som gör att de fortsätter 

att vara bäst inom sina områden på Siemens 
produkter. Det är också utmanande att varje 
dag försöka prioritera rätt så att våra kunder 
får den hjälp de förtjänar istället för att fastna 
i interna processer och frågeställningar.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Att inte ha för bråttom i sin karriär. Du ska 
jobba i många år och idag är det viktigt att 
du utvecklas under hela perioden. Även när 
du har fyllt 50 år har du cirka en tredjedel 
av ditt arbetsliv kvar. Ta vara på den tid och 
den utveckling du befinner dig i, lyssna på 
dig själv om vad som är viktigt för dig. Det 
är också viktigt att se till att du får ständig 
kompetensutveckling och vågar prova på 
olika saker, gärna inom samma företag om 
det går. Jag har alltid satt anställningstrygg-
heten högt, den har varit viktig för mig. 

En anledning till att Eva började arbeta på  
Siemens var att hon kände personer från andra 
företag som hade börjat på Siemens och berät-
tade om hur bra Siemens var att utvecklas med.
 – Nu jobbar jag kvar här för att jag trivs 
med arbetsklimatet och att jag hela tiden får 



26 Siemens Automationsnytt 1 | 2020

Aktuellt | 

Forts. fr. föreg. sida

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Den kommer självklart att öka för att man 
idag går mer på att utbilda sig inom det man 
tycker är roligt och spännande än att titta på 
gamla traditionella normer och yrkesval. Själv 
valde jag den tekniska banan för att jag fick 
följa med min far till hans arbetsplats som var 

en skåpbyggarverkstad. Det var så spännande 
med alla reläer och elektriska produkter och 
när skåpen testades och alla vred och hur 
lampor lyste beroende på vad man gjorde.

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Jag tror att om företagen blir bättre på att visa 

Saleen Yacoub, 
högskole- 
ingenjör i  
elektroteknik,  
arbetar som  
produktspecialist 
inom Digital  
Industries på  
Siemens.

– Det är ett stort företag som är långt framme 
inom automation och teknik. Jag började 
på Siemens för elva år sedan och är fort-
farande kvar eftersom det finns möjlighet 
att hela tiden utvecklas. Det är en härlig 
arbetsmiljö med bra arbetskamrater och bra 
sammanhållning mellan avdelningarna. 

Vad är intressantast och roligast?
– Det är utmanande och utvecklande samtidigt. 
Jobbet ger mig frihet under ansvar. Roligast är 
att ge den support som kunden behöver och 
därmed få nöjda kunder. 

Vad är mest utmanande?
– Det är en positiv utmaning att man ska hänga 
med i utvecklingen. Det kommer hela tiden 
nya produkter och ny teknik. I supporten stöter 
man dagligen på nya frågor. Ibland kan det 
vara svårt att få arbetstiden att räcka till allt.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Hitta ett jobb med spännande arbets-
uppgifter, trevliga arbetskollegor och 
arbetstider som passar ditt privatliv. Då kan 
du komma till jobbet med glädje varje dag.   

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Den kommer att öka eftersom 
kvinnor nu alltmer vågar testa att 
jobba med nya arbetsområden. 

Vad kan företagen göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet? 
– Genom att visa hur man kan få ba-
lans mellan arbetsliv och privatliv när 
man jobbar inom teknikområdet.

Maria Andréasson, 
civilingenjör i  
maskinteknik  
med inriktning  
hållfasthetslära,  
arbetar som Sales 
Support Manager 
& Proposal 
Specialist inom 
Digital Industries 
på Siemens.

Maria har alltid varit intresserad av hur saker 
fungerar, att plocka isär något och förstå 
konstruktionen – därav den maskintekniska 

– Var inte rädd för att säga vad du vill och  
tycker. Dina idéer och tankar uppskattas mer 
än du tror.

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Jag hoppas och tror att vi kommer bli fler 
kvinnor inom tekniska yrken i framtiden.

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet? 
– Visa upp fler kvinnliga profiler när man 
marknadsför sig. Jag tror framförallt att 
det är viktigt att ha med både kvinnliga 
och manliga representativa profiler vid till 
exempel marknadsföring på skolor och 
universitet för att tidigt locka kvinnor.

Yalda Hosseini,  
civilingenjör  
i mekatronik  
med inriktning  
Industrial  
Automation,  
arbetar som chef  
för Automation & 
Drive Engineering 
inom Solution  
Business på  
Siemens.

hur man använder teknik i vardagen och också 
tydligare visar de olika karriärmöjligheter som 
finns inom teknik så kan man locka fler kvin-
nor. Man behöver också visa mer av samspelet 
mellan teknik och skola och omsorg och hur det 
växer.

Saleen ville jobba med matematik, teknik och 
data och valde Siemens som arbetsgivare 
eftersom hon ville ha en teknisk, trygg och 
stabil arbetsgivare.

Eftersom hon alltid har tyckt om matematik 
och teknik och det hände mycket spännande 
inom automation blev teknikprogrammet det 
rätta valet för Yalda. 
 – Fördelen med att utbilda sig i mekatronik 
är att du skaffar dig kunskaper inom flera 

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– En enkät från Skolinspektionen visar 
att ungefär 80 procent av tioåringarna är 
intresserade av teknik men i nionde klass 
har intresset halverats bland tjejerna. Jag 
hoppas att utvecklingen kommer att ändras 
så att en större del tjejer med teknikintresse 
kommer ut till arbetsmarknaden i framtiden.

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet? 
– Lyfta fram kvinnliga förebilder inom olika 
tekniska områden. Vi vet idag att kvinnor väljer 
bort ingenjörsyrket på grund av fördomar och 
detta måste vi ändra på. Jag kommer från Iran 
och något som överraskade mig i Sverige var att 
det var så få kvinnor som väljer att läsa teknik. 
När jag pluggade till civilingenjör i Iran var vi un-
gefär 50/50 eller kanske till och med fler tjejer.

områden: mekanik, elektronik och dataveten-
skap. Utbildningen i automation och mekatro-
nik gav mig stor frihet när jag skulle välja yrke 
men utan tvekan är Siemens en av de bästa 
inom automation. Jag var gravid när jag kom 
till intervjun och mina chefer såg inte det som 
ett hinder utan jag fick ett jobberbjudande.  

Vad är intressantast och roligast?
– Att leda två jättekompetenta grupper med 
många års erfarenhet. Det är också roligt att 
jag har stora möjligheter att själv välja arbetssätt.

Vad är mest utmanande?
– Att hinna hänga med i utvecklingen.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet? 
– Att vara kvinna är inte ett hinder för att göra 
en framgångsrik karriär på mansdominerade 
arbetsplatser, snarare tvärtom! 

utbildningen som så småningom ledde fram 
till ett jobb på Siemens.
 – Jag fick ett mycket gott intryck av de  
personer jag mötte under intervjuprocessen. 
Siemens är ett bolag med många möjlig-
heter för den personliga utvecklingen. 
Än har jag inte blivit besviken!

Vad är intressantast och roligast?
– Att få jobba med människor, både internt och 
externt, och att få grotta ner sig i tekniken.

Vad är mest utmanande?
– Att man aldrig blir fullärd vad gäller Siemens 
produkter.

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  
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Vad är intressantast och roligast? 
– Det roligaste är bredden i rollen och 
helhetsansvaret från vilka utbildningar 
vi ska erbjuda till leverans. Det blir både 
högt och lågt och mycket entreprenörskap 
för att vara en del i ett så stort bolag.   

Vad är mest utmanande?
– Att det är så brett med många olika arbets-
uppgifter. Det blir ofta lite för mycket att göra 
när vanliga ruljansen rullar på med många 
kunder som vi försöker hjälpa och även de 
framåtriktade aktiviteterna med utveckling av 
system och processer samt framtida erbjudan-
den ska hinnas med. Men det är också det som 
är det roliga, att det blir en härlig blandning av 
internationella och lokala kunder och kollegor 
och olika arbetsuppgifter där allt behöver 
hållas ihop så att det även fungerar framöver.   

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  
– Ta för dig och våga ta chanser när de 
dyker upp. Det enda man ångrar brukar 
vara det man tackar nej till eller inte gör.

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas? 
– Den kommer att öka men det verkar tyvärr 
ta tid. 

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Våga satsa på de kvinnor som finns i  
branschen så att de stannar och utvecklas 
och på sikt hjälper till att locka fler kvinnor. 
Ha tydliga roller, var tydlig med förväntan 
och säkerställ att stöd finns i början för att 
underlätta att landa rätt och utvecklas framåt. 
Om man inte får återkoppling på vad som 
eventuellt behöver förbättras och stöd att han-
tera detta är risken stor att man istället slutar. 

är väldigt roligt att jobba med våra kunder och 
med teknik i framkant.

Vad är intressantast och roligast? 
– Jag träffar väldigt många intressanta och 
trevliga människor både bland kollegorna, 
kunderna och branschen som helhet. 

Vad är mest utmanande? 
– Innovationstakten och den tekniska 
utvecklingshastigheten. Men det är ju också 
det som är roligt. Det är även en utmaning 
att jobba med eftermarknad då kunder 
av olika orsaker kan hamna i situationer 
som är väldigt pressande som till exempel 
produktionsstopp. Men vi har en otroligt 
kompetent och serviceinriktad organisation 
som gör sitt yttersta för att lösa detta. 

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?   
– Våga ta plats och säg vad du tycker!  
Linda inte in det du vill säga. Rak 
kommunikation fungerar bäst. 

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas?
– Det behövs absolut fler kvinnor inom 
industrin och tekniska yrken. Jag hoppas 
att fler företag har möjlighet att attrahera 
kvinnor till industrin och jag är glad över 
att vårt företag har tydliga mål för detta. 

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Skaffa en tydlig jämställdhetsplan 
redan i rekryteringsprocessen!

Susanne Bonde,  
civilingenjör i  
maskinteknik  
med avslutning  
industriell ekonomi 
samt ekonomie  
magister inom mark-
nadsföring,  
är chef för Siemens 
utbildningsverk-
samhet Sitrain inom 
Digital Industries. 

Susanne valde en bred inriktning på sin 
utbildning med många roliga ämnen som 
har kommit till nytta i arbetet på Siemens. 
 – Siemens är ett spännande företag med  
härlig bredd och bra möjligheter att byta 
roller internt.

Rose-Mari  
Söderlund är  
chef för Customer 
Services samt  
Motion Control 
Machine Tool  
Systems inom  
Digital Industries 
på Siemens.

Många erfarenhetsrika år har Rosie bakom sig 
på Siemens.
 – Jag har stannat kvar för att det helt enkelt 

Hanna Blomström, 
civilingenjör inom 
energisystem med 
inriktning elkraft, 
arbetar som 
Account Manager 
inom Fiber  
Industry inom  
Solution Business 
på Siemens.

– Processindustrin är väldigt komplicerad. 
Du kan inte bara stänga av processen en kort 
stund för att korrigera ett värde och sedan slå 
på igen. För att få en bra produkt inom papper 
och massa med hög kvalitet krävs kunskap om 
allt från träets sammansättning, vilka kemi-
kalier som ska i var och när i processen samt 
all teknik som ska föra maskinerna framåt. 
Mitt arbete rör endast en liten del av detta – 
driv- och automationsteknik – men jag kan bli 
oerhört fascinerad och inspirerad av den kom-
petens som finns på bruken runtom i landet. 
Interaktionen med dessa ofta väldigt kompe-
tenta och ödmjuka människor är nog det som 
är roligast. Jag lär mig väldigt mycket i min roll!

Vad är mest utmanande?
– Det är nog att inte jobba för mycket, trist 
men sant. Inte för att det internt finns krav 
på att jag ska jobba mer än 100 procent utan 
för att det ibland kan vara svårt att släppa 
ett problem som jag av någon anledning 
inte har kunnat lösa. Men jag övar på det!

Vad vill du ge för råd till en kvinna 
i arbetslivet?  
– Gör det du tycker är roligt och utmanande. 
Strunta i vad andra tycker och tänker.

Hur tror du att andelen kvinnor inom 
tekniska yrken kommer att utvecklas? 
– Min förhoppning är att andelen ska öka 
då alla kön behövs inom alla arbetsgrupper. 
För att det ska ske måste dock företag aktivt 
jobba för en sådan utveckling. Jag tror tyvärr 
inte att en förändring kommer av sig själv. 

Vad kan företag göra för att locka 
fler kvinnor till teknikområdet?
– Vara synliga i sammanhang där kvinnor finns. 
Fokusera på målgrupper som de önskar rekry-
tera och inte bara nöja sig med ”det var inga 
som sökte”. Företag måste förstå på djupet att 
mångfald i alla dess versioner är bra och att det 
är lönsamt att ha en diversifierad arbetsstyrka 
där alla inte tänker och agerar precis likadant. 
Då kommer vi framåt. n

siemens.se/jobb
siemens.com/diversity

Hanna träffade sin blivande chef på Utnarm, 
Uppsala universitets arbetsmarknadsmässa.
 – Han beskrev Siemens som en spännande 
arbetsgivare och övertalade mig att söka ett av 
exjobben som låg ute. Jag gjorde sedan exjobb 
inom papper och massa på Siemens och trivdes 
väldigt bra med framförallt arbetskamraterna.

Vad är intressantast och roligast? 

http://siemens.se/jobb
http://siemens.com/diversity
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F orskare menar att företag som inte utnyttjar digita-
la tvillingar inte kommer att kunna arbeta effektivt 
nog för att möta framtida konkurrens. En digital 

tvilling ger möjlighet att optimera sina produktionsflöden 
på flera sätt genom ett mer analytiskt arbetssätt. Tekniken 
gör att företag exempelvis kan reducera tidsåtgång för både 
produktframtagning och idriftsättning samt optimera 
driftstopp, vilket i sin tur leder till reducerade kostnader. 

Att använda digitala tvillingar innebär att skapa en digi-
tal kopia av alla dimensioner av verkligheten. Mer specifikt 
innefattar det en fysisk del, en virtuell del samt ett dataflöde 
som kopplar samman de två delarna. 

Examensarbete om att möjliggöra framgångsrikt samarbete 
kring digitala tvillingar. Trots att digitala tvillingar innebär 
många fördelar och att tekniken finns är det idag inte ett 
etablerat arbetssätt inom industrin. Eftersom flera aktörer 
är inblandade i skapandet av en produktionsmiljö är sam-
arbete mellan dessa aktörer avgörande för att skapa värde 
från digitala tvillingar. Dessa kritiska relationer är dock 
inte etablerade ännu på marknaden. Därför studerade Ebba 
Andersson och Kajsa Eckerwall bakomliggande orsaker till 
detta i sitt examensarbete på Luleå tekniska universitet, 
LTU, med handledning av Elin Nordmark, produktchef för 
Digital Enterprise på Siemens. 

Syftet med arbetet var att identifiera vad som möjliggör 
ett framgångsrikt samarbete kring digitala tvillingar för 

Så kan utmaningar i samarbetet 
kring digitala tvillingar hanteras
Digitala tvillingar ligger på toppen av hajpkurvan och förväntas vara en 
av de viktigaste teknologierna framöver inom industrin. I takt med 
utvecklingen av ny teknologi blir samarbete mellan olika aktörer allt  
viktigare att hantera. I sitt examensarbete identifierar Kajsa Eckerwall 
och Ebba Andersson utmaningar som uppstår i samarbetet kring digitala 
tvillingar och hur dessa utmaningar kan hanteras.
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att korta ned den digitala tvillingens väg till kommersiali-
sering. Ebba Andersson och Kajsa Eckerwall konkretiserade 
syftet genom att bryta ned det i två delar. Den första delen 
innefattade att identifiera vilka utmaningar som uppstår i 
samarbetet kring digitala tvillingar. Den andra delen avsåg 
att identifiera hur dessa utmaningar kan hanteras. 

Samarbetande aktörer som skapar digitala tvillingar. Studien 
utgick från att fyra huvudsakliga aktörer samarbetar i ska-
pandet av digitala tvillingar: slutkund, maskinbyggare, 
integratör samt plattformsleverantör.

Slutkunden är det tillverkande företaget där produktio-
nen är stationerad. För att kunna bedriva tillverkning krävs 
maskiner, vilka konstrueras och levereras av maskinbyg-
garen. Då en produktion ofta är komplex är det vanligt att 
slutkunden köper maskiner från flera olika maskinbyggare. 
När maskinerna är på plats krävs att de integreras med var-
andra till en produktionskedja, vilket görs av integratören. 
I vissa fall kan ett företag agera både maskinbyggare och 
integratör, eller byta mellan rollerna i olika samarbeten. 
Slutligen tillhandahåller plattformsleverantören de teknis-
ka lösningar som krävs för att skapa digitala tvillingar.

För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie 
följt av en intervjustudie uppdelad i tre omgångar. Den för-
sta omgången av intervjuer syftade till att skapa en förstå-
else för den nuvarande situationen, vilket låg till grund för 
den andra omgången av intervjuer som syftade till att iden-
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tifiera vilka utmaningar som uppstår 
i samarbetet och hur dessa kan hante-
ras. Den slutliga omgången avsåg att 
bekräfta det preliminära resultat som 
tagits fram vid det stadiet. 21 inter-
vjuer genomfördes med respondenter 
från åtta företag. 

Utmaningar i samarbetet kring digitala 
tvillingar. Resultatet från intervjustu-
dien visade att inget av de intervjuade 
företagen använde sig av digitala tvil-
lingar fullt ut i sitt nuvarande arbete. 
Det framkom dock att det finns ett stort 
intresse för tekniken då flertalet res-
pondenter poängterade dess potential. 

Det var primärt fem utmaningar 
som hindrade företagen från att ut-
nyttja digitala tvillingar. Två av ut-
maningarna berörde den osäkerhet 
som finns kring både beroendet som 
uppstår mellan aktörerna som samar-
betar samt kring hur data ska hanteras 
mellan aktörerna. Vidare skiljer sig det 
funktionella behovet av digitala tvil-
lingar mellan olika aktörer samt aktö-
rernas digitala mognad. Detta skapar 
en utmaning att bemöta den specifika 
kundens önskemål i alla situationer. 
Det visade sig även vara utmanande 
att förändra dagens arbetssätt i linje 
med vad som krävs för att kunna ut-
nyttja digitala tvillingar. Exempelvis 
krävs det förbättrade rutiner gällande 
informationsdelning och kommunika-
tion mellan olika funktioner. Slutligen 
framkom det att dagens betalningsmo-
deller inte lämpar sig för användandet 
av digitala tvillingar. 

Strategier för att bemöta samarbetsut-
maningar. Enligt resultatet från inter-
vjuerna bör i huvudsak fyra strategier 
användas för att hantera samarbetsut-
maningarna. Först och främst måste 
det finnas transparensstrategi mellan 
samtliga aktörer. Detta kan skapas ge-
nom att etablera långsiktiga relationer 
och genom att involvera samtliga ak-
törer i den tekniska utvecklingen. Med 
långsiktiga relationer kan tillit skapas 
vilket minimerar osäkerheten kring 
delande av data. Genom att involvera 
samtliga aktörer i den tekniska ut-
vecklingen kan den negativa känslan 
av beroende minimeras då det ökar 
kundernas möjlighet att påverka situa-
tionen. Dessutom, genom att involvera 
kundernas behov i den tekniska ut-
vecklingen ökar möjligheterna till ett 
förbättrat tekniskt erbjudande. 

Vidare visade det sig att olika  
incitamentstrategier bör utformas. 

Exempelvis bör betalningsmodeller 
vara baserade på den prestation som 
uppnås med digitala tvillingar. Det 
bör även förmedlas tydligare mellan 
aktörerna vilken prestation som kan 
uppnås beroende på hur mycket data 
som delas. 

Flertalet respondenter påpekade 
att det mest logiska är att övergå till 
en tjänstefieringsstrategi och erbjuda 
den digitala tvillingen som en tjänst 
snarare än som en produkt. Genom 
att exempelvis låta integratören äga 
den digitala tvillingen och erbjuda den 
som tjänst till slutkunden skapas både 
en lämplig betalningsmodell samt ett 
gemensamt intresse att dela med sig 
av data. En annan viktig aspekt av en 
tjänstefieringsstrategi är att arbeta 
mer kundanpassat och basera erbju-
danden utefter den specifika kundens 
behov. 

Slutligen, även om tillit mellan ak-
törerna är ett eftersträvansvärt 
samarbetssätt krävs någon typ av 
kontrollstrategi i form av kontrakt och 
krypterade data för att kunna skapa di-
gitala tvillingar utan att avslöja några 
affärshemligheter. 

Vad behöver undersökas vidare? Trots 
att tekniken kring digitala tvillingar 
existerar är det tydligt att det kring-
liggande samarbetet som krävs inte 
är etablerat. I takt med utvecklingen 
av ny teknologi blir samarbete mellan 
olika aktörer allt viktigare att hantera. 
För att få ut det fulla värdet av digitala 
tvillingar krävs att alla aktörer deltar 
i skapandet. Det är svårt för ett fåtal 
aktörer att initiera ett samarbete kring 
digitala tvillingar om de inte kan moti-
vera övriga aktörer att vara med. 

Frågan är då vem som ska börja? Ska 
slutkunden börja ställa krav på digitala 
tvillingar eller ska integratören börja 
använda sig av tekniken utan påtryck-
ningar från slutkund? Ska varje företag 
ha en egen affärsmodell för digitala 
tvillingar eller lämpar det sig att skapa 
en gemensam affärsmodell? Hur ska 
dessa affärsmodeller då vara utforma-
de? Dessa frågor kvarstår och det är 
kanske inte ett enda svar som kommer 
lämpa sig för alla situationer. n

elin.nordmark@siemens.com
ebba.andersson@siemens.com

siemens.se/digital-enterprise

Kajsa Eckerwall, nu strategikonsult och trainee på Fujitsu, och Ebba Andersson, nu trainee  
på Siemens, blev klara med sitt examensarbete på Siemens i juni 2019. Rapporten finns att  
läsa via DiVA, LTU:s databas för publikationer. Du kan även kontakta Elin Nordmark eller  
Ebba Andersson för att få en kopia. 
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E fter ett flertal tester och granskningar av organisation 
och medarbetare har Midroc Automation certifierats 
som Siemens branschpartner inom läkemedel.

– Som ett led i den strategiska satsning på olika bransch-
segment såsom kemi, läkemedel, livsmedel, vatten & avlopp 
och gruvdrift som vi genomför på Siemens är vi glada över 
att få ytterligare en kompentent partner inom läkeme-
del. Sedan tidigare har vi AFRY, före detta ÅF Pöyry, som 
branschpartner inom denna bransch och det är jätteroligt 
att nu kunna välkomna även Midroc Automation, säger Kent 
Åkerlund, Solution Partner-ansvarig på Siemens.

Höga krav inom läkemedelsbranschen. För att bli certifierad 
branschpartner inom läkemedel krävs specialistkunskaper 
inom Simatic WinCC, Simatic PCS7 eller Simatic IT samt myck-
et goda kunskaper om de särskilda branschstandarderna.

– Läkemedelsbranschen kännetecknas av stränga krav 
med många särskilda standarder. Vi kräver noggrannhet 
och hög teknisk kompetens av våra branschpartner, säger 
Medina Sundström, försäljningschef för branscherna läke-
medel, kemi samt vatten & avlopp på Siemens.

Som branschpartner kan Midroc Automation nyttja 
Siemens expertis inom området och får tillgång till mjuk-
varor och avancerad support från Siemens specialistteam i 
Tyskland. Workshoppar, specialutbildningar och omcerti-

Ny branschpartner  
inom pharma
Midroc Automation, sedan tidigare en Siemens  
Solution Partner inom flera moduler, specialistpartner 
inom Simatic PCS 7 och Factory Automation Safety  
samt branschpartner inom gruvdrift, är nu även  
certifierad branschpartner inom läkemedel.

Åsa Hansson, teknisk chef på Midroc Automation, Johan Öster, 
systemspecialist på Midroc Automation, Kent Åkerlund, Solution 
Partner-ansvarig på Siemens, Jonas Bergmark, vd på Midroc  
Automation, och Jimmy Dahlberg, systemspecialist på Midroc 
Automation.

fieringar genomförs kontinuerligt för att hela tiden uppda-
tera kunskapsnivåerna. 

– Att jobba med Solution Partner som vi gör innebär att 
vi ökar vår projektförmåga och att vi alltid kan erbjuda slut-
kunden de vassaste resurserna. Ibland är det en partner som 
går in och frontar ett projekt och andra gånger kan det vara 
Siemens. Slutkunden kan alltid vara trygg och säker på att 
få kvalitet i sitt projekt eftersom vi står bakom våra partner 
med produktexperter, utbildningar och branschspecialister 
runtom i hela världen, säger Kent Åkerlund.

– Vi vill bidra till en bättre framtid. Därför tänker vi ett 
steg längre och utmanar rådande arbetssätt i alla projekt 
vi deltar i. Det är också därför vi tycker om att samarbeta 
med Siemens. Tillsammans utvecklar vi morgondagens 
samhälle och industri, säger Jonas Bergmark, vd på Midroc 
Automation. n
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Midroc Automation AB med  
huvudkontor i Solna är ett av  
Sveriges ledande automationsföretag  
och finns i alla industribranscher från  
traditionell basindustri till infrastruktur.

midrocautomation.se             siemens.se/industri-partner

Solution 
Partner

Automation 
Drives

Midroc Automation – Siemens Solution Partner
Advanced Factory Automation

Drives & Motion

Industrial Communications

Industrial Strength Networks

Process Control System SIMATIC PCS7

Specialist
Process Control System SIMATIC PCS7

Factory Automation Safety

Industry
Mining

Pharmaceutical

http://midrocautomation.se
http://siemens.se/industri-partner
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 | Aktuellt 

| Industrial Automation – Distributed Control System 

Ny version av SIMATIC PCS 7 Plant 
Automation Accelerator
Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) gör det möjligt 
att få ännu bättre engineeringflöde med Simatic PCS 7.

P AA består av Comos Platform, Comos Logical och Simatic PCS 
7 Integration Layer, vilket öppnar upp för kraftfull smart inte-

grerad engineering. PAA kan kompletteras med andra moduler i 
Comos i efterhand om så önskas. 

I version 3.0 som släpptes under 2019 förbättrades integratio-
nen och flexibiliteten med Excel, liksom stödet för integration av 
Profinetenheter via GSD-ML samt stöd för NE 150 (modell för gräns-
snitt definierad av NAMUR) för utbyte av engineeringdata mellan 
konstruktionsplattformar och processtyrsystem.

Mer information om V3.0: https://support.industry.siemens.com/
cs/se/en/view/109767530

Applikationsexempel för PAA ihop med Simatic PCS 7 och Simit: 
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109770538 n

siemens.com/simatic-pcs7
mikael.borjesson@siemens.com

bo.ottosson@siemens.com

M ed Sirius 3RW50 ökar flex-
ibiliteten och funktionali-

teten i serien med tvåfaskontrol-
lerade mjukstartare ytterligare. 
Omfånget ökas jämfört med tidi-
gare sortiment och kan nu väljas i 
effekter upp till 315 kW. Det finns 
ett flertal kommunikationskort 
som tillbehör (Profinet/Profibus, 
Modbus och EtherNet/IP) samt 
paneler för dörrmontage, vilket 
ger möjlighet till extern manöver 
och avläsning av vissa data un-
der drift. Enheten har dessutom 
kompletterats med funktionen 
Soft Torque som gör den lämp-
lig för mjuka start och stopp av 
pumpanläggningar.

Som första modell har Sirius 
3RW55 i storlek upp till 315 kW 
(560 kW Inside Delta) utökats 

med funktionen Safe Torque Off. 
Enheten har en felsäker ingång för 
direktansluning av nödstopp och 
har en säkerhetsklassning på SIL 
1/ PL c, vilken kan ökas till SIL 3/ 
PL e med ett säkerhetsrelä och en 
kontaktor. n

siemens.com/sirius-3rw
tony.sjoelander@siemens.com

!
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| Industrial Automation  – Industrial Controls

Starta mjukt och stoppa säkert

Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt • Produktnytt •

Mjukstartarserien Sirius 3RW5 växer och har 
kompletterats med 3RW50, som ersätter de 
större modellerna i serien 3RW40, samt med  
en felsäker 3RW55, som har kompletterats  
med funktionen Safe Torque Off (STO). 

!
?

https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109767530
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109767530
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109770538
http://siemens.com/simatic-pcs7
mailto:mikael.borjesson@siemens.com
mailto:bo.ottosson@siemens.com
http://siemens.com/sirius-3rw
mailto:tony.sjoelander@siemens.com
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F öretag som vill utnyttja alla möj-
ligheter som Industri 4.0 ger 

behöver också ett effektivt nätverks-
hanteringssystem. Sinec NMS är en ny 
generation mjukvara som centralt kan 
övervaka från 50 upp till hela 37 500 
enheter dygnet runt.

Sinec ger en extremt hög transpa-
rens genom hela arkitekturen. Utöver 
det kan nya komponenter lätt integre-
ras och existerande enheter kontinuer-
ligt konfigureras och underhållas.

Som ett modernt Network 
Management System (NMS) täck-
er Sinec NMS alla fem hörnstenar i 

S imuleringsmjukvaran Simit gör 
det möjligt att simulera och ve-

rifiera din automationslösning mer 
omfattande och tidigare i projekten 
parallellt med att driften förbereds 
kompetensmässigt.

| Industrial Ethernet – Network Management and Diagnostics

Effektiv nätverkshantering  
med SINEC NMS
Industriella nätverk blir alltmer komplexa när trenden går mot 
att ansluta allt fler användare och komponenter till nätverket. 
Med Sinec NMS får du effektiv nätverkshantering med en  
strukturerad metod som uppfyller FCAPS-modellen i enlighet 
med ISO 10040. 

SINEC NMS

•  Omfattande övervakning av stora 
komplexa nätverk

•  Regelbaserad konfiguration  
av infrastrukturen i nätverket

• Topologibaserad mjukvaruhantering

• För användning i alla branscher

FCAPS-modellen som har definierats 
av ISO (International Organization for 
Standardization). n

siemens.com/sinec-nms
peter.appelquist@siemens.com!

?

Tillhör du dem som vill öka kvaliteten 
i automationsprojekt, hålla tidplaner 
och komma igång med produktionen 
snabbare? Då borde du titta närmare 
på Simit om du inte redan gjort det.

hämtning av så kallade snapshots i 
samband med operatörsträning när 
Simit Virtual Controller används

•  instanser av Simatic S7-PLCSIM 
Advanced kan fördelas på olika dato-
rer vilket ökar flexibiliteten

•  ännu fler kopplingsmöjligheter med 
stöd för OPC UA Server och gPROMS*. 
Utökad skalbarhet för Simit Virtual 
Controller; nu finns licens för fullver-
sion, 410E/SIS compact och Simatic 
S7-300

•  utökning av objekt i CHEM BASIC 
library.

Mer information finns på: https:// 
support.industry.siemens.com/cs/se/
en/view/109770133

siemens.com/simit  
mikael.borjesson@siemens.com

Nu har Simit V10.1 släppts och 
innehåller en hel del smarta nyheter, 
bland annat:
•  flytande licenser som ger ökad flex-

ibilitet ihop med skalbarheten (S, M, 
L, XL) som introducerades i V10.0

•  integration från andra simula-
tionsprogram via FMI-gränssnitt 
(Functional Mockup Interface) för 
att få in FMU-modeller (Functional 
Mockup Units)

•  förbättrad funktion för lagring och 

*När det gäller koppling mot gPROMS, en  
processimuleringsplattform från engelska PSe,  
kommer vi att återkomma i artiklar längre  
fram. Siemens har nyligen förvärvat PSe,  
ytterligare en viktig bit i Siemens  
digitaliseringspussel: https://press.siemens.
com/global/en/pressreleasesiemens-plans- 
acquire-process-systems-enterprise 

| Industrial Automation – Industry Software 

Simulera och verifiera med  
SIMIT – ny version släppt

http://siemens.com/sinec-nms
mailto:peter.appelquist@siemens.com
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109770133
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109770133
https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109770133
http://siemens.com/simit
mailto:mikael.borjesson@siemens.com
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-plans-acquire-process-systems-enterprise
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-plans-acquire-process-systems-enterprise
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-plans-acquire-process-systems-enterprise
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 | Smått & gott 

twitter.com/siemensindustry 
twitter.com/siemens_sverige 
twitter.com/siemens_press 

facebook.com/siemens.sverige

youtube.com/siemens

linkedin.com/company/siemens

instagram.com/siemens 
instagram.com/siemens_sverige

Tekniska frågor? 
Du kan registrera ett supportärende direkt på 
vår supportsida eller kontakta vårt callcenter 
för att få hjälp med registreringen. På våra  
internationella supportsidor kan du söka efter 
teknisk information, manualer, applikations- 
exempel och mycket annat. Där finns också  
ett forum där du kan ställa egna frågor och  

läsa andras frågor och lösningar. Mer information, länkar och 
kontaktuppgifter för teknisk support och servicetjänster finns på 
siemens.se/industriella-tjanster.

Automations-nytt

Prenumerera 
på vårt digitala nyhetsbrev!
 
Anmäl dig på
siemens.se/automationsnytt.

My SIMATIC PCS neo
Undrar du något över Simatic PCS neo V3.0? 

W ebbportalen ”My Simatic PCS neo” på myneo.
siemens.com är den nya startsidan för alla 

kundfrågor och behov inklusive supportämnen kring 
Simatic PCS neo. Där navigerar du enkelt och kan hämta 
onlineinformation. 

Bra länkar och allmän information om vårt nya pro-
cesskontrollsystem finns samlat på: https://support. 
industry.siemens.com/cs/document/109772289/delivery- 
release-simatic-pcs-neo-v3-0-?dti=0&lc=en-SE n

robert.wallin@siemens.com

Smarta tips • Smarta tips • Smarta tips •

!
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| Industrial Automation – Distributed Control System 

Ny variant av SIMATIC  
Compact Field Unit
Simatic Compact Field Unit, CFU, möjliggör smidig och 
flexibel anslutning av utrustning nära processen. 

N uvarande CFU har åtta fritt konfigurerbara DI/DO, 
via mjukvaran, samt åtta kanaler för väldigt smi-

dig integration av smarta Profibus PA-instrument och 
-ställdon.

Den nya tillkommande varianten av CFU har 16 fritt 
konfigurerbara DI/DO varav två av dem kan konfigureras 
som räknaringångar. Att de är fritt konfigurerbara inne-
bär att man bestämmer om det ska vara en ingång eller 
utgång via hårdvarukonfigurationen i mjukvaran. 

Kort och gott: CFU förenklar installation, dokumenta-
tion, integration, planering och modifieringar.

Mer information finns på: https://support.industry.
siemens.com/cs/se/en/view/109749357

Integration av CFU i TIA Portal i de fall man inte kör 
Simatic PCS 7: https://support.industry.siemens.com/cs/
ww/en/view/109766570 n

mikael.borjesson@siemens.com
siemens.com/simatic-pcs7

!
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Grossister

Ahlsell
Tfn: 08-685 70 00 
ahlsell.se

Elektroskandia
Tfn: 08-92 35 00
elektroskandia.se

Selga
Tfn: 08-556 213 00
selga.se

Solar
Tfn: 031-382 50 00 
solar.se

Storel
Tfn: 0520-47 52 00 
storel.se

Service- & reparationspartner

Assemblin
Tfn: 010-472 60 00
assemblin.se 

Krylbo Elektra
Tfn: 0226-17 00 00
krylboelektra.se 

Mekano
Tfn: 042-20 26 00
mekano.se

Piteå Elmotorservice
Tfn: 0911-919 30
pitea-elmotorservice.se

Rörick Elektriska 
Verkstad
Tfn: 0221-45 75 00
rorick.se

WH-Service
Tfn: 060-55 36 70 
whservice.se 

Siemens Assembly Partner

– Siemens växelmotorer:

Jens S.  
Transmissioner
Tfn: 011-19 80 00 
jens-s.se

Kontakta oss |

Auktoriserade distributörer

– Siemens analysinstrument:

Alnab Armatur 
Tfn: 031-44 94 50 
alnab.se

– Siemens processinstrument:

Axel Larsson  
Maskinaffär
Tfn: 08-555 247 00 
axel-larsson.se

Gustaf Fagerberg
Tfn: 031-69 37 00 
fagerberg.se

– Siemens vägningssystem:

Sitech Sverige 
Tfn: 010-456 80 00
sitechsolutions.com/se

siemens.se/industri-partner

AFRY
Tfn: 010-505 00 00
afry.com

Alnab Armatur
Tfn: 031-44 94 50 
alnab.se

Andersson & Hansson 
Automation
Tfn: 0523-795 00 
ah-automation.se

Automationsteknik  
i Hässleholm 
Tfn: 010-472 02 50
automationsteknik.com  

AVT Industriteknik
Tfn: 0322-64 25 00
avt.se

Axelent Engineering
Tfn: 0371-58 37 00
axelentengineering.se

Elektroautomatik  
i Sverige
Tfn: 031-720 73 00
elektroautomatik.se

El & PC-Installationer  
i Örebro
Tfn: 019-36 10 30
elpc.se

Evomatic
Tfn: 0454-32 24 40
evomatic.se

Technology Partner

Elektromontage  
i Söderköping
Tfn: 0121-344 00
elektromontage.se

Siemens Solution Partner

Industriautomation  
i Sandviken
Tfn: 026-53 21 30
industriautomation.se

IPAR i Sverige
Tfn: 070-844 28 85
ipar.se

Jernbro Industrial  
Services
Tfn: 010-483 00 00
jernbro.com 

Johsjö System
Tfn: 011-31 26 30
johsjo.se

KeyPlants Automation
Tfn: 08-684 56 200
keyplantsautomation.com

Koteko
Tfn: 021-15 02 10
koteko.se

Midroc Automation
Tfn: 010-470 75 00
midrocautomation.se

Pidab
Tfn: 031-334 26 00
pidab.com 

Plantvision
Tfn: 08-503 045 50
plantvision.se

PE Teknik & Arkitektur
Tfn: 010-516 00 00
pe.se

Rejlers Sverige
Tfn: 0771-78 00 00
rejlers.se

Sevab Teknik
Tfn: 031-87 99 20
sevab-teknik.se

Styrkonstruktion  
Småland
Tfn: 0393-77 35 00
styrkonstruktion.se

Sweco Industry
Tfn: 08-695 60 00
sweco.se

Teamster
Tfn: 031-65 80 00
teamster.se

Teknik AB
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| Kontakta oss

Siemens Digital Industries är en innovationsledare inom automatisering  
och digitalisering. I nära samarbete med partner och kunder driver vi den  
digitala omvandlingen i processindustri och diskret tillverkningsindustri.  
Med vår Digitala Enterprise-portfölj erbjuds företag i alla storlekar heltäckande 
produkter, lösningar och tjänster för att integrera och digitalisera hela värde-
kedjan. Den unika portföljen är optimerad för specifika behov i varje bransch 
och stöder kunderna för att uppnå större produktivitet och flexibilitet.  
Nya innovationer läggs ständigt till för att integrera den senaste tekniken.

Siemens AG är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk 
spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år.  
Under räkenskapsåret 2018 genererade Siemens intäkter på 83 miljarder  
euro och hade 379 000 medarbetare världen över. 

I Sverige grundades det första Siemensbolaget 1893. Idag har Siemens i  
Sverige 4 200 medarbetare på ett fyrtiotal orter med huvudkontor i Solna.  
Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen för Siemens i Sverige  
15 miljarder kronor. #ingenuityforlife

Siemens Automationsnytt

Utges och distribueras av: Siemens AB, Box 4044, 169 04 Solna
Adressändring: industry.om@siemens.com
Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
ann-louise.lindmark@siemens.com

Layout och produktion: Xerox Mediacenter 
Tryck: EO Grafiska
Upplaga: 8 000 ex. Tre  nummer per år. 
© 2020 Siemens AB Sverige
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Digital Industries 

Order Management
Telefon: 08-728 15 00

Vänligen välj:

 1  Order/lagerstatus

 2  Pågående leveranser

 3  Produkt- eller prisfrågor

 4  Reservdelar/reparationer/utbytesköp 

 5  Garantier/returer/övriga reklamationer

Nyförsäljning: industry.om@siemens.com

Reservdelar: reservdelar.se@siemens.com

Garantier/returer/ 
övriga reklamationer: reklamationer.se@siemens.com

Digital Industries Service & Support
Telefon: 0200-28 28 00

Vänligen välj:

 1  Registrera ärende för teknisk support

 2  Beställa servicetekniker

 3  Reservdelar/reparationer/utbytesköp

 4  Garantier/returer/övriga reklamationer

Telefon från utlandet: +46 8 728 12 72
För att nå service utanför kontorstid: 0771-41 41 51
siemens.se/industriella-tjanster

E-handelsbutiken Industry Mall
siemens.se/industrymall

Sitrain utbildningscenter
sitrain.se@siemens.com 
siemens.se/sitrain

Siemens AB
Solna
Post:  Box 4044, 169 04 Solna
Besök:  Evenemangsgatan 21, 169 79 Solna
Gods:  Evenemangsgatan 25, 169 79 Solna
Växel:  08-728 10 00

Jönköping
Post:  Box 1007, 551 11 Jönköping
Besök:  Åsenvägen 7
Växel:  036-570 75 00

Linköping
Post:  Gillbergagatan 39D, 582 73 Linköping
Besök:  Gillbergagatan 39D
Växel:  013-460 61 00

Malmö
Post:  Box 31054, 200 49 Malmö
Besök:  Pulpetgången 6
Växel:  040-59 25 00

Mölndal
Post:  Box 14153, 400 20 Göteborg
Besök:  Östergårdsgatan 2–4, Mölndal
Växel:  031-776 86 00

Sundsvall
Post:  Box 776, 851 22 Sundsvall
Besök:  Bergsgatan 130
Växel:  060-18 56 00

Övriga lokalkontor hittar du på siemens.se

Kontakta oss

siemens.se             siemens.se/automationsnytt

siemens.se/industri
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Returadress:

Siemens AB
Box 4044 

169 04 Solna

Adressändring görs till 
industry.om@siemens.com

siemens.se/industri

Digital Enterprise
– Thinking industry further! 
Vi hjälper dig att optimera produktionen med den senaste 
tekniken. Läs mer på siemens.se/digital-enterprise.

mailto:industry.om%40siemens.com?subject=
http://siemens.se/industri
http://siemens.se/digital-enterprise

