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AUTOMATION FOKUS

Sedan 2007 arbetar företagsklustret 
Automation Region med att tillvarata 
mångfalden och stärka Mälardalens 
framskjutna position inom automa-
tion. Svensk automationsindustri 
omsätter 50 miljarder, varav drygt 65 
procent i Mälardalsregionen med fler 
än 500 företag. Mälardalen i allmän-
het och Västmanland i synnerhet 
är en av Sveriges främsta exportre-
gioner. Inom Västmanlands län har 
man även tagit fram en affärsplan där 
automation, energi, järnväg samt väl-
färd och hälsa är utpekade styrkeom-
råden för länet. Automation Region, 
med bas i Västerås, knyter samman 
leverantörer, användare, myndig-
heter, forskning och utbildning i ett 
branschoberoende kluster med fokus 
på automation i världsklass. Det 
råder ingen tvekan om att automa-
tionsindustrin är av stor strategisk 
betydelse för svensk produktion och 
konkurrenskraft.

Attraherar nästa  
medarbetargeneration
– För att värna om och stärka svens-
ka företags position inom automa-
tion krävs ett kraftfullt triple-helix-
samarbete där näringsliv, akademi 
och offentliga aktörer deltar på lika 
villkor. Vi synliggör den automa-

tionsindustri som finns i Mälardalen 
och kommunicerar dess betydelse för 
den svenska exportindustrins fram-
tida konkurrenskraft, säger Karolina 
Winbo, en av två processledare för 
Automation Region, som består av 
ett hundratal medlemsorganisatio-
ner.

En av automationsindustrins 
främsta utmaningar är att tillgodose 
det framtida kompetensbehovet. Fö-
retagen befinner sig mitt i ett pågå-
ende generationsskifte och det gäller 
att lyckas attrahera nästa generation 
till denna spännande bransch. Inom 
Automation Region arbetar man 
branschöverskridande mellan de 
olika områdena processautomation, 
tillverkningsautomation, fastighets-
automation och smarta elnät. Genom 
att dra paralleller och applicera 
erfarenheter från andra branscher 
på den stundtals relativt trögrörliga 
och konservativa automationsindu-
strin. Automation Region har bland 
annat tagit fram barnboken CAX för 

att öka teknikintresset bland barn. 
De har även medverkat vid utform-
ningen av en YH-utbildning med 
fokus på automation, och arrangerar 
även en årligt återkommande rekry-
teringsmässa för ingenjörer som är 
nyfikna på branschens karriärmöj-
ligheter. 

På väg in i en ny automationsvåg
– En av våra viktigaste uppgifter 
är att synliggöra automationsindu-
strin för unga, att informera om de 
karriärmöjligheter vår industri kan 
erbjuda och vilken kompetens som 
efterfrågas i framtiden. De senaste 
tre åren har vi, genom vår samar-
betsorganisation ”Jobba i Västerås”, 
informerat drygt 19 700 ungdomar 
om karriärmöjligheterna inom bland 
annat automationsindustrin, säger 
Mikael Klintberg, processledare på 
Automation Region. 

– Vi är på väg in i en ny automa-
tionsvåg med övergripande utma-
ningar som berör hela branschen, 

nämligen hur vi ska kunna integrera 
och koordinera all information som 
finns i de it-system som används 
i olika produktionsprocesser. Det 
handlar om att ta vara på alla möj-
ligheter som nya digitala produk-
tionssystem erbjuder. Möjligheter 
som minskar tidsåtgång, material 
och energi och ökar produkternas 
kvalitet och därmed Sveriges konkur-
renskraft, säger Mikael Klintberg.

Välkomnar innovationer  
från andra branscher
Automation Region ägnar sig även 
åt innovationsarbete, med det över-
gripande syftet att höja branschens 
innovationsmedvetenhet och att 
integrera innovationsarbetet i den 
vardagliga verksamheten. 

– Vi utvecklar ett mätverktyg i 
samarbete med Mälardalens Hög-
skola och SICS (Swedish Institute 
of Computer Science). Verktyget 
kan användas av såväl chefer som 
medarbetare och innehåller ett antal 
övningar som sänker tröskeln till 
att arbeta på ett innovativt sätt. I 
samarbete med Olle Dierks Munktell 
Science Park i Eskilstuna arrangerar 
vi även en öppen innovationstävling, 
Mälardalen Open, som öppnar upp 
automationsbranschen för innovativa 
idéer från allmänheten och individer 
från andra branscher, säger Karolina 
Winbo.

Automation i världsklass
Mälardalen är en världsle-
dande automationsregion 
som samlar ett stort antal 
stora och små företag med 
attraktiva automationslös-
ningar. Regionen står för sju 
procent av världens sam-
lade automationslösningar. 
TEXT ANNIKA WIHLBORG

Ökad efterfrågan 
på utbildning  
och service av 
lyftutrustning
Sedan Arbetsmiljöverket 
skärpte kraven vad gäller ser-
vice och underhåll av lyftutrust-
ning har efterfrågan på service 
och utbildning stegvis ökat. Allt 
fler inser vikten av att utbilda 
sig inom säker lyfthantering 
samt ser värdet av ett gediget 
serviceavtal. 

– Vi upplever att industrifö-
retag ställer striktare krav vad 
gäller dokumentering samt ma-
nualer i samband med leverans 
av lyftutrustning. Samtidigt 
har intresset för kranförarut-
bildningar växt. Medarbetare 
som kan hantera utrustningen 
på ett säkert och korrekt sätt 
bidrar till att minimera antalet 
olyckstillbud och är också mer 
skonsam mot lyftutrustningen, 
säger Tony Wittgren, marknads-
ansvarig på ABUS Kransystem.

Okulära kontroller innan 
lyftutrustningen tas i bruk är 
viktigt för att upprätthålla en 
hög säkerhetsnivå. Kontrollerna 
bör ske varje gång utrustningen 
används och kompletteras med 
fördel med ett serviceavtal. 

– Var noga med att föra 
journal över den service som 
genomförts och var noga 
med att bevaka utrustningens 
teoretiska livstidslängd. När 
den teoretiska livstidslängden 
uppnåtts bör man genomföra en 
konditionskontroll som visar om 
utrustningens beståndsdelar är 
slitna och behöver servas eller 
ersättas. 

Smart fakta
Svensk automationskompetens 
säkerställer produktivitet, kva-
litet och konkurrenskraft inom 
svensk industri och gör Sverige 
framgångsrikt, trots vårt  
höga löneläge.  Mikael KlintbergKarolina Winbo 

I Västmanland löser vi 
globala utmaningar
Vår ambition är hög. 2020 ska Västmanland ha en stark och 
attraktiv identitet som en innovativ och entreprenöriell region med 
världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer. Det krävs för att nå 
vår vision: I Västmanland löser vi globala utmaningar.

Vill du veta mer? 
vastmanland@lansstyrelsen.se




