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Automation Regions utmaning är Sveriges utmaning

Automation är som bransch märkligt
anonym. Ändå är den en av våra
mest framgångsrika branscher. Det
visar inte minst den kartläggning
som Automation Region låtit göra.
Bara i Mälardalen/Storstockholm
omsätter automationsföretagen ca
30 miljarder kronor; i hela landet
ligger siffran på ca 50 miljarder
kronor.
Automationsbranschen är således inte bara viktig i
Mälardalen, den spelar en otroligt viktig roll för hela
Sverige. För utvecklingen av våra framtida företag är
den helt avgörande, eftersom det är genom automation
vi kan ta tag i några av våra viktigaste frågor framöver:
Miljöhänsyn, resursbesparing och energioptimering.

En annan nyckelfråga är säkerhet. Farliga jobb ska inte
utföras av människor, alla processer ska vara optimerade
mot säkerhet. Hur? Genom automation. Detsamma gäller
kvalitet; det är genom optimerad styrning – automation!
– som vi även i framtiden med stolthet kommer att kunna
prata om svensk kvalitet.
Svensk automationsindustri har nått sin position tack
vare alla mycket kompetenta medarbetare. Här har
vi också vår kanske största utmaning: Återväxten
av kunniga människor. Hur kan vi locka studenter
till teknikutbildningarna? Hur kan vi öka intresset för
automationsbranschen?
Det är en utmaning inte bara för Automation Region, utan
för hela Sverige.
Erik Oja · Styrelseordförande Automation Region

Smygtitt på kartläggningen av automationsbranschen

Automationsbranschen är av avgörande betydelse för Sverige på flera sätt. Det
visar inte minst den övergripande undersökning som Automation Region låtit
genomföra. Rapporten, som redovisas i sin helhet vid Automations Regions årsmöte,
sammanfattar resultatet av en kartläggning av företag som levererar tjänster, system
och produkter inom området industriell automation.
Det finns i storleksordningen 500 företag i region Mälardalen/Storstockholm
med kringliggande region som arbetar med industriell automation mot
branscherna Processindustri, Verkstadsindustri och Övrigt (transportlogistik och
fastighetsautomation). Företagen i denna region omsätter som nämnts ca 30 miljarder
SEK i segmentet automation med fördelningen Västerås 15 miljarder SEK, Stockholm
11 och resterande 4 miljarder SEK. Ca 15.000 personer är anställda inom branschen
bara i denna region.
Den som önskar närmare information, eller som vill ta del av undersökningen, är
välkommen att kontakta Sven-Arne Paulsson.

Sven-Arne Paulsson · Processledare · 021-10 13 17 · svenarne.paulsson@automationregion.com
Helena Jerregård · Biträdande processledare · 021-10 70 13 · helena.jerregard@automationregion.com
Björn Stenvall · Informationsansvarig · 0708-32 19 38 · bjorn.stenvall@automationregion.com
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Ny medlem – välkommen Enea!

Vi passar på att hälsa Enea välkommen i Automation
Region och ser samtidigt fram emot deras föreläsning vid
frukostmötet den 2 april.
Boka kalendern och
anmäl dig på hemsidan!

Medlemsföretag trotsar konjunkturen

2008 var ett gyllene år för Addiva som förvandlats från ett
mindre företag till en bolagsgrupp, Addivagruppen, och
mer än fördubblat personalstyrkan. Björn Lindström, VD
för Addiva Consulting, menar ett det stundande marknadsläget inte innebär att vi ska sluta göra affärer. Han
lever som han lär genom
att fortsätta göra både
affärer och anställa mer
personal!
Från vänster: Björn,
Pamela, Peter, Patrik
och Mikael.

Vad kan vi skriva om dig?

Till kommande utgåvor av Automation Regions nyhetsbrev kommer vi att presentera fler företagsnyheter. Har du
något som du tror kan vara intressant att ta, meddela oss
det! Är det intressant för eller har bäring mot automationsbranschen, då är det också intressant för nyhetsbrevet.
Kontakta bjorn.stenvall@automationregion.com!

Har du länkat från din hemsida?

Nu finns det möjlighet för Automation Regions
medlemsföretag att länka till vår hemsida direkt från
sina egna. Titta in under fliken ”Press” på vår hemsida
och följ anvisningarna. Visa dina kunder, partner och
leverantörer att du står bakom Automation Region! Den
som vill se ett exempel kan gå in på www.addiva.se – där
ser du Automation Regions logotyp med länk direkt på
framsidan!

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Addiva
Aros Circle
AutomationsAkuten
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Contab
Embedded knowledge

Enea
Flintec
ICA
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Sensor Control
Tritech
Westermo
Westinghouse

Kalendarium – se även hemsidan!

3/3 – årsmöte Automation Region (Västerås)
4/3 – uppstartsmöte med Stockholm Business Region
(Stockholm)
9/3 – föreläsning ”Teknikintresse – var kommer det ifrån?”
(Västerås)
1/4 – Lean-seminarium med Handelskammaren och
Produktionslyftet (Västerås)
2/4 – frukostmöte med Enea – världsledande inom realtid
(Västerås)
12/5 – frukostmöte med ABB Process Automation
(Västerås)

Premiär för Automation Academy

Torsdagen den 29 januari gick startskottet för Automation
Regions nya seminarieserie Automation Academy med
21 deltagare på plats i Automation Center. Syftet med
dessa träffar är dels att presentera relevant forskning och
koppla forskningen till praktisk verksamhet, dels att skapa
intresse för företagen att medverka i olika forskningsprojekt. Industridoktoranden Stefan Johnson presenterade
resultat från sin licentiatavhandling ”Vad är effektivitet och
hur mäts effektivitet inom komplex produktutveckling?”
Medverkade som talare gjorde också Stefans huvudhandledare Christer Norström, professor i datavetenskap och
prorektor på Mälardalens högskola, som gav sin syn på
olika trender inom produktutveckling utifrån ett globalt perspektiv. Lars-Olof Gustafsson, Head of Ericsson Off Shore
Development Sites, berättade om Ericssons olika strategier ur ett historiskt perspektiv, men med fokus på dagsläget. Ericsson har också olika samarbeten med högskolan,
där bland annat en del av Ericssons 3G-verksamhet finns
i högskolans lokaler. Premiären för Automation Academy
avslutades med en öl
och macka, där både
föreläsare och deltagare kunde mingla och
på ett avslappnat sätt
fortsätta diskussionerna. Läs hela referatet
på vår hemsida!

Längre versioner av alla texter – samt mycket annan information – hittar du på
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