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Lyckade 
automationsåtgärder 
kräver helhetssyn

Efter en ovanligt varm och 
solfylld sommar är de flesta 
av oss tillbaka på jobbet och 
förhoppningsvis utvilade 
och redo att hugga tag i 
höstens utmaningar. 

Inför stundande riksdagsval 
är arbetsmarknaden och 
jobben en het fråga. Våra 
svenska företag kämpar 
ständigt för att höja sin 

konkurrenskraft och stå sig på en tuff global 
marknad. Ett centralt verktyg i kampen om att 
behålla företag och arbetstillfällen i Sverige är 
automation. Jag skriver verktyg för det är viktigt 
att komma ihåg att automation är ett verktyg 
för att förbättra något och inte ett självändamål. 
Att automatisera garanterar inte heller ökad 
konkurrenskraft.

En stor del av min forskning har fokuserat på 
automation inom internlogistik. Internlogistiken 
är en viktig del av verksamheten och avgörande 
för att ett företag ska fungera. Trots detta har den 
i vissa avseenden hamnat i skymundan och har 
traditionellt varit något som företagen fastnar i att 
drifta snarare än att utveckla. 

Anna Granlund 
Forskare på Mälardalens högskola

Vi ses på  
Scanautomatic & 
Processteknik
Den 7-9 oktober genomförs branschmässan 
Scanautomatic & Processteknik i Göteborg. 
Automation Region ställer ut med en 
samlingsmonter där flera medlemsorganisationer 
medverkar. Dessutom har ett 20-tal av 
Automation Regions medlemmar egna montrar.

– Mässan är en av våra viktigaste mötesplatser. 
Vi deltar bland annat för att rekrytera nya 
medlemsföretag som tillsammans med oss kan 
utvecklas och stärka Sveriges konkurrenskraft, 
säger Mikael Klintberg, processledare på 
Automation Region.

– 300 utställare är klara och de stora 
automationsföretagen kommer att vara på plats. 
Många av företagen har haft det tufft under de 
senaste åren men nu får vi positiva signaler igen. 
Utställarna är engagerade och laddar ordentligt 
för årets mässa, säger Ann Åfeldt.

– Vi är också stolta över seminarieprogrammet 
där flera organisationer, däribland Automation 
Region och Produktionslyftet, medverkar med 
spännande inslag. Samarbetet med Automation 
Region har vuxit sig starkt och bidrar till att vi kan 
erbjuda ett innehåll som är relevant för industrin, 
säger Pia Nyzell.

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:

Karolina Winbo, Processledare 
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

Stefan Hollertz, Informationsansvarig 
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com

Ann Åfeldt och Pia Nyzell, förväntansfulla projektledare för 
Scanautomatic & Processteknik.



Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små 
företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. 
Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna 
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens 
inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Vad döljer sig i din data? 
Frukostmöte · 2014-09-02 
Mer information finns på hemsidan

Rekrytera ingenjörer från Portugal 
Seminarium · 2014-09-16 
Mer information finns på hemsidan

Från prototyp till serieproduktion med 
3D-printning 
Frukostmöte i Stockholm · 2014-09-16 
Mer information finns på hemsidan

Automation Expo på Pfizer den 18 september 
Minimässa · 2014-09-18 
Mer information finns på hemsidan

Jobb Shop 
Rekryteringsmässa · 2014-09-21 
Läs mer på www.jobbshop.com

Scanautomatic och Processteknik med en 
helkväll på Liseberg 
Automationsresa · 2014-10-07 
Mer information finns på hemsidan

PiiA Summit 2014 
Konferens · 2014-10-21 
Läs mer på www.sip-piia.se

Genomförda aktiviteter
Invigning av expectrum 
Invigning · 2014-08-20 
Dokumentation finns på hemsidan

Automation Expo och Night Aut 
Minimässa och utekväll · 2014-06-17 
Dokumentation finns på hemsidan

Workshop Smart Living Challenge 
Workshop · 2014-06-16 
Dokumentation finns på hemsidan

To expect – att förvänta sig
Ett nytt kapitel för Automation Region påbörjades den 20 
augusti i samband med expectrums invigning. Det nya 
kapitlet handlar om kreativitet, innovation och samarbete.

För Automation Region är expectrum en plattform för att 
jobba mer aktivt med samverkan mellan akademi, samhälle 
och företag. Automation Region har även i fortsättningen 
sin bas på Mälardalens högskola men kommer att använda 
expectrum som en språngbräda mot nya kontaktytor.

Fortsatt tillväxt – nya medlemmar
Inför hösten får vi sällskap av ytterligare två spännande 
automationsföretag – EPLAN Software & Service och 
Twindej Experience. Välkomna till Automation Region!


