
”Automation Region – en erkänd 
världsledande region inom automation med 
miljö, produktivitet och energieffektivitet i 
fokus.” 
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Program	  frukostmöte	  151103 
	  
07.30	  –	  Välkommen	  :ll	  expectrum,	  frukosten	  står	  framdukad	  
	  
07.45	  –	  På	  gång	  inom	  Automa:on	  Region	  
Mikael	  Klintberg,	  Processledare	  Automa7on	  Region	  

	  
08.00	  –	  Vilka	  kompetenser	  krävs	  i	  en	  digitaliserad	  värld?	  	  
Ylva	  Wretås,	  Västerås	  stad	  

	  
08.30	  –	  PROMPT	  –	  skräddarsydda	  högskolekurser	  för	  yrkesverksamma	  
Malin	  Rosqvist	  och	  Hans	  Hansson,	  Mälardalens	  högskola	  
	  
09.00	  –	  Mingel	  med	  automa:onskollegor	  

	  
09.30	  –	  Avslutning 	  	  
	  
	  



Vad är Automation Region? 
”Automation Region knyter samman leverantörer, användare, 
myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende 

kluster med fokus på automation i världsklass.” 



Kartläggning	  industriell	  IT	  &	  automa:on	  i	  Sverige	  2013 

KraSig	  ökning	  av	  industriell	  IT	  och	  automa:on	  i	  Sverige	  	  
Omsä&ningen	  inom	  industriell	  IT	  och	  automa6on	  i	  Sverige	  uppgår	  6ll	  över	  70	  miljarder	  	  
kronor,	  det	  visar	  en	  kartläggning	  som	  har	  uAörts	  på	  uppdrag	  av	  Automa6on	  Region	  och	  	  
det	  strategiska	  innova6onsprogrammet	  Processindustriell	  IT	  och	  Automa6on	  (PiiA)	  i	  	  
samarbete	  med	  SICS	  Swedish	  ICT	  och	  Stockholm	  Business	  Region.	  	  
	  
En	  rejäl	  ökning	  i	  jämförelse	  med	  den	  förra	  rapporten	  från	  år	  2009	  –	  	  
då	  beräknades	  omsä&ningen	  6ll	  50	  miljarder	  kronor.	  	  
	  



Kartläggning	  industriell	  IT	  &	  automa:on	  i	  Sverige	  2013 



Kartläggning	  industriell	  IT	  &	  automa:on	  i	  Sverige	  2013 



På	  gång!	   
	  Senaste	  nyhetsbrevet	  från	  Automa:on	  Region	  31/10	  finns	  på	  vår	  hemsida 	  	  
	  
• 	  3/11	  Frukostmöte	  Västerås,	  Fram:dens	  kompetenser	  i	  en	  digitaliserad	  värld	  
	  
• 	  10/11	  Frukostmöte	  Stockholm,	  Fram:dens	  kompetenser	  i	  en	  digitaliserad	  värld	  

• 	  19/11	  Automa:on	  Expo	  i	  Arboga	  med	  SAAB	  	  
	  
• 	  8/12	  Frukostmöte	  Västerås,	  Industri	  4.0	  poli:k	  eller	  teknik?	  

• 	  8/12	  Frukostmöte	  Stockholm,	  preliminärt	  tema	  “Snabbaste	  och	  säkraste	  vägen	  :ll	  förbä\rad	  produk:vitet!”	  
	  
• 	  15/12	  Julmingel	  på	  expectrum	  
	  
• 	  Uppdatering	  av	  ak:viteter	  samt	  nyheter	  sker	  löpande	  på	  vår	  hemsida	  samt	  på	  vår	  LinkedIn	  grupp!	  


