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Digitalisering nyckeln till att möta
ökad global konkurrens
Just nu står svensk industri
inför stora utmaningar.
Globaliseringen innebär en
allt hårdare internationell
konkurrens. Samtidigt
skapar digitaliseringen
helt nya förutsättningar
för svenska företag. Men
för att lyckas med att
utnyttja digitaliseringens
möjligheter krävs ett aktivt
samarbete mellan politik, näringsliv, forskning och
myndigheter. Här har oberoende aktörer som IVA
och Automation Region nyckelroller.
Sverige är ett starkt industriland med många
kunniga och välutbildade inom IT och teknik.
Våra internationella företags framgångar
skapar exportintäkter som starkt bidrar till vår
välfärd. Men vår starka internationella position
utmanas. Vi märker det på många marknader
där vi säljer produkter och tjänster i allt tuffare
konkurrens. Den hårdnande konkurrensen märks
också i arbetet med att locka internationell
spetskompetens till Sverige.
Rätt utnyttjad bidrar digitaliseringen till ökad
konkurrenskraft. Den ökar effektiviteten hos
företagen, bidrar till större kundnytta och öppnar
möjligheter för nya affärsmodeller.
Johan Carlstedt
Projektledare på IVA
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Årets mässa i
digitaliseringens tecken

Den 4-6 oktober genomfördes Scanautomatic &
ProcessTeknik i Göteborg. Tillsammans med
ABB ordnade Automation Region den traditions
enliga paketresan och medverkade med en
samlingsmonter på mässgolvet. Mässan med 300
utställande företag, över 10 000 besökare och 5
000 åhörare vid de öppna seminarierna visade på
ett större intresse än någonsin.
En av utställarna i Automation Regions monter
var medlemsföretaget byBrick. Mathias Lewén
visade hur Virtual Reality (VR) kan användas
inom undervisning. Bland annat för att lära sig
köra timmerbil, lasta brädor, köra truck men
även för att jobba med bergsborrning och
bostadsvisningar. Många var intresserade av att
testa glasögonen och provköra.
Björn Löfvendahl och Daniella Magnusson stod i
SICS Swedish ICT Västerås del av montern.
– Samlingsmontern är ett bra alternativ för
oss, det känns att vi är en del av en helhet och
samarbetar med andra. Resultatet har blivit
samtal och kundkontakter. På egen hand hade vi
inte ställt ut, säger Daniella Magnusson.
XMReality, även de utställare i Automation
Regions samlingsmonter, röstades fram som
vinnare av Scanautomatic-priset 2016.
”Det känns mycket bra att få just juryns pris, då
de har erfarenhet från branschen och verkligen
inser vilken påverkan vår lösning har kopplat till
organisationers effektivitet” säger Niklas Rengfors
på XMReality, i ett pressmeddelande.

Se film från våra frukostmöten
Med start vid frukostmötet i Stockholm den 13 oktober
kommer vissa av Automation Regions möten, expon och
andra sammankomster att filmas. Det är ett sätt att öka
tillgängligheten för de medlemmar som inte har möjlighet
att delta på vissa aktiviteter. Filmerna samlas på Automation
Regions YouTube-kanal.

Examensarbete om den
smarta fabriken belönades
Hanna Lindkvist och Amanda Nilsson från
Högskolan i Skövde vann årets upplaga av
Automation Student med sitt examensarbete
om produktionspersonalen i framtidens smarta
fabrik. Prisutdelningen genomfördes den 4
oktober på fackmässan Scanautomatic och
ProcessTeknik i Göteborg.

Nya företagsforskarskola på
MDH söker doktorander
Rekryteringen till den nya KKS-finansierade
företagsforskarskolan ITS ESS-H är i full
gång. Om du vet om ett företag som kan vara
intresserat av att ha en industridoktorand inom
området tillförlitliga inbyggda system, kontakta
Mats Björkman, mats.bjorkman@mdh.se, eller
Maria Lindén, maria.linden@mdh.se.

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Från startup till snabbväxande miljardbolag
Frukostmöte i Västerås · 2016-11-01

Kan automationslösningar förbättra vården?
Frukostmöte i Västerås · 2016-10-11

Industrins automationslösningar
förbättrar vården
Frukostmöte i Stockholm · 2016-11-08

Från startup till snabbväxande miljardbolag
Frukostmöte i Stockholm · 2016-10-13
Försäljning av avancerade tjänster
Workshop i Västerås · 2016-10-26

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.

