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Inom konsultbranschen stångas vi dagligen med 
uppgiften att hitta rätt personer för marknadens behov. 
Efterfrågan är hög men tillgången på kvalificerad 
arbetskraft är dessvärre låg. För att klara av att behålla 
konkurrenskraften i regionen måste vi aktualisera det 
faktum att det är för få som intresserar sig för teknik- och 
automationsyrken.
Automation Region är en arena och ett nätverk som vi på 
TKG tror på för detta ändamål. Därför är vi medlemmar 
sedan ett år tillbaka och jag ser redan ett stort värde i 
att samla leverantörer och kunder runt branschspecifika 
frågor. Klustret ger goda förutsättningar att bredda och 
fördjupa intresset för automation och för att skapa en 
samverkan som gynnar kompetensförsörjningen på sikt. 
Intressanta yrkesvägar och livskraftiga företag är ett villkor 
för att behålla och locka till sig spetskompetens. Vi har 
således en gemensam regional utmaning att hålla tillväxt 
och attraktionskraft på topp.

Det pågår en hel del riktade 
projekt för att synliggöra 
våra regionala fördelar och 
världsledande ställning. Genom 
uthållighet och smart approach 
i rätt forum till ungdomar 
och utbildningsväsende, 
så tror jag vi kan förbättra 
kompetensförsörjningen 
underifrån avsevärt framöver.
Utvecklingen av effektiva och 
miljövänliga energilösningar, 

robotik och automation sker raskt och alldeles inpå 
knuten. Låt oss hjälpas åt att skapa ett ökat intresse 
för våra branschyrken. Då kan vi hålla tempot med 
fler säkrade affärer – och bli ännu mer stolta och 
framgångsrika teknik- och automationsaktörer i regionen. 
Annika Nylund · VD TKG (TeknikKonsultGruppen AB)

I november publicerade Ny Teknik en debattartikel 
signerad processledare Helena Jerregård 
och styrelseordförande Erik Oja med övriga 
styrelsemedlemmar. Inlägget gav stor respons och 
genererade en mängd kommentarer och förslag. 
Doldisindustrin i Sverige, automationsindustrin, skriker 
efter ingenjörer. Bara i Västerås med omnejd behövs 
enligt Automations Regions beräkning drygt 3 000 
ingenjörer de närmaste åren för att kunna fortsätta 
utveckla automationsindustrin.
Men den svenska skolan förmår inte attrahera och 
leverera naturvetare och teknologer. Tvärtom. De senaste 
åren har andelen studenter som kommer ut med en 
teknologutbildning och går vidare till ett ingenjörsyrke 

Den viktiga kompetensförsörjningen

Fler ingenjörer kräver en vassare skola!

Processledare Helena Jerregård och styrelseordförande Erik Oja.

sjunkit. På hemsidan återger vi en något kortad version av 
artikeln, där Automation Region belyser problemet med 
den svenska ingenjörsbristen.
Läs debattartikeln på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
7/12 – frukostmöte med Infotiv OBS! Onsdag! (Västerås) 
15/12 – julmingel på Automation Center (Västerås)
10/1 – frukostmöte med Mälardalens högskola (Västerås) 
11-12/2 – kompetensrekrytering (Nederländerna)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit
Gylling Teknik
HMS Networks

ICA
Imego
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja 
Solvina
Tieto
TKG
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt annan information hittar du på

Kompetensrekrytering i Nederländerna
Tillsammans med Västerås Science Park och 
Jobba i Västerås arrangerar Automation Region en 
delegationsresa till Emigration Fair i nederländska 
Utricht den 11-12 februari 2012. Tanken är att ställa ut 
i en egen monter med presentation av regionen och 
medlemsföretagens vakanser. Här kan även företag 

som valt att inte närvara på 
plats marknadsföra sig med 
eget material mot en kostnad 
av 1 000:-. Dessutom kan de 
företag som väljer att följa med 
på mässan hyra. För resa och 
logi räknar vi med en kostnad 
på cirka 4 000:- per person; 

meddela oss hur många ni blir så ordnar vi med resan! 
Mässan pågår 11-12/2 men vi planerar att resa ner på 
kvällen den 10e februari För anmälan kontakta snarast 
helena.jerregard@automationregion.com.

Robotics Innovation Challenge
Den 9 februari 2012 arrangerar Robotdalen konferensen 
Robotics Innovation Challenge i Eskilstuna. Dagen 
fokuserar på utmaningar, möjligheter och lösningar 
för framgångsrik kommersialisering av robotprodukter. 
Besökarna får även ta del av en ”Innovation Catwalk”, där 
produkter inom Technology for Independent Life visas upp 
med innovativa lösningar för hälsosektorn. För information 
och anmälan besök www.robotdalen.se/ric2012.

Automation Region på radions Ekot
Andra veckan i 
november intervjuades 
Automation Regions 
styrelseordförande 
Erik Oja av Radio P4 
Västmanland med 
anledning av det skriande 
behovet av ingenjörer i 
regionen. Erik framhöll 
vikten av att öka 
kunskapen kring teknikyrken och vad skolan kan göra för 
att påverka ungdomars val. Besök www.sverigesradio.se 
och sök på ”automation” så kommer denna – och andra 
relaterade – intervjuer upp som alternativ att lyssna på.

Nya roller inom Automation Region
Inför arbetet med kompetensutveckling 
har Gertrud Fager (översta bilden) vid 
Enheten för Externa Relationer på 
Mälardalens högskola utsetts till projekt- 
ledare för Automationskompetens. 
Karolina Winbo, vid samma enhet, har 
utsetts till biträdande processledare för 
Automation Region. Med dessa förstärk- 
ningar lägger vi grunden för en fortsatt 
positiv utveckling av automationsklustret. 
Mer vet helena.jerregard@automationregion.com.

Premiär för Automation Expo i Örebro
Med 15 utställande företag och ett 100-tal besökare lyfte 
Automation Expo i Örebro fram vår långsiktiga satsning 
i den västra regionen. Arrangemanget genomfördes 
i samarbete med Atlas Copco Rock Drills; bilden 
visar Jörgen Appelgren, R&D Manager Automation, 
inledningstala. Mer vet affärsgruppens gruppledare 
christer.gerdtman@motioncontrol.se.


