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När vi automatiserar produktion och sätter in robotar är vi 
väl medvetna om att de inte kan hantera kringinformation, 
extra data och speciallösningar. Det kräver många tester, 
lärande och prov i hög produktionstakt, innan saker går 
problemfritt. Många företag är väldigt bra på detta.
Vid automatisering av våra egna arbeten (tjänster), 
till exempel inköp, projektarbete och lönehantering, 
behöver vi diskutera hur vi snabbast kommer igenom 
inkörningsperioder och får ärendeflödena produktiva, 
effektiva och med bibehållen kvalitet. Ledningen i ett 
företag behöver förstå vilka utmaningar som finns 
internt, när högst medvetna och kompetenta specialister 
ska samverka över världen i mer och mer chokade 
ärendeflöden. Den strategiska planeringen måste 
innefatta delaktighet, lärande, kommunikation och 
ansvarstagande även i mellanleden i organisationen. 
Agilt arbete och Lean-filosofi behövs för att det 
hela ska fungera, men även en naturlig och hållbar 

verksamhetsstruktur som innefattar 
IT-miljö och organisation, där vi lätt 
kan uttrycka och få tag på relevant 
information, samt få den hjälp vi 
behöver när vi inte riktigt vet vad vi 
vill eller har en komplex uppgift. Jag 
har stött på många ledare som tror 
att de kan hantera situationen. Jag 
har även stött på många frustrerade 
personer som önskar att ärendena i systemen fungerar 
avsevärt bättre.
Automation Region har en nyckelroll för att vi ska kunna 
hjälpa vararandra och stärka erfarenhetsutbytet kring 
komplexa frågor. Det ökar konkurrenskraften i regionen 
och gynnar de enskilda företagen. Jag är medlem för 
att jag vill vara med och stötta en positiv utveckling och 
hjälpa till att finna nya arbetssätt för en utmanande tid.
Erika Bellander · Bellwox AB

Sverige ska vara en världsledande nation inom 
processindustriell ledning och automation. Det är 
visionen för de branschorganisationer och intressenter 
som presenterade satsningen ”Framtidens automations- 
och processindustri – om en nationell kraftsamling 
kring automationslösningar för processindustrin” i 
Stockholm den 8 februari. Framtagningen av 
agendan har finansierats av Kempestiftelserna, ABB, 
Boliden, LKAB, SCA, SSAB och genom arbete från 
referensgruppsdeltagarnas organisationer samt via 
ProcessIT Innovations och Automation Region även 
Vinnova och regionala finansiärer.
Det var också ProcessIT Innovations vd Anders OE 
Johansson som tillsammans med Automation Regions 

Automation i förändring

Framtidens automations- och processindustri

Anders OE Johansson 
och Helena Jerregård.

processledare Helena Jer-
regård fick äran att presen-
tera agendan för de intres-
serade deltagarna med en 
övergripande genomgång.

– Vi vill öka både 
innovations-, affärs- och 
ingenjörsförmågan, men 
det krävs en motor för 
ökad samverkan, berättade 
Helena Jerregård. Kompetensfrågan är viktig i alla led, vi 
behöver inte bara fler och bättre utan även ett mer jämlikt 
utbud av ingenjörer.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
15/3 – frukostmöte med Lean-föreläsning (Älvsjö)
16/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)
3/4 – frukostmöte med ABB (Västerås)

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
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
Dynamate
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

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

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

ProcessIT-dagen i Piteå 14 mars
Onsdag den 14 mars arrangeras ProcessIT-dagen vid 
Piteå havsbad i Piteå. Den samlar företag, forskare och 
finansiärer för att informera om intressanta satsningar och 
initiativ inom automations- och processindustrin. Dagen 
syftar också till att knyta viktiga kontakter mellan olika 
aktörer, så som akademi, industri och andra intressenter 
för att samlas runt utmanande och nya forsknings-, 
utvecklings- och innovationsprojekt och aktiviteter. Under 
dagen medverkar bland andra Automation Regions 
biträdande processledare Karolina Winbo. Anmäl dig 
senast den 7 mars på www.processitinnovations.se.

Välkommen Horner APG
Motion Control, som nyligen blev utsedda till årets 
Horner APG har över 25 års erfarenhet i utveckling och 
tillverkning av All In One Controllers för den globala 
automationsmarknaden. Horners Automation Control 
Products är baserad på deras Operator Control Station-
konsept. Läs mer på www.horner-apg.com.

Innofacture – MDHs nya forskarskola
Innofacture vid Mälardalens högskola (MDH) ska 
samverka med åtta av landets största tillverkningsföretag. 
Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den 
globala marknaden. Projektledare för Innofacture är Mats 
Jackson, professor inom innovativ produktion vid MDH.

Välkommen EIE Maskin
EIE Maskin AB utvecklar och säljer sedan 1930 maskin-
komponenter inom transmissioner och linjära system till 
nordisk industri samt maskinsystem och maskinelement 
till pappers-, massa- och konverteringsindustrin i hela 
världen. Läs mer på www.eie.se.

Välkommen Pöyry SwedPower
Pöyry SwedPower AB är ett tekniskt konsult- och 
ingenjörsföretag vars expertis omfattar områden som 
energi, industri, transport, vatten, miljö och fastighet. 
Pöyry har cirka 7000 experter och ett nätverk av 
lokalkontor i cirka 50 länder. Läs mer på www.poyry.se.

Årsmöte – missa inte den 16 mars!
Varmt välkommen till Automation Regions öppna årsmöte 
i Västerås. Vi hoppas att du har möjlighet att närvara vid 
mötet för att informera dig om och stödja utvecklingen av 
Automation Region – du får även möjlighet att ta del av 
fyra spännande talares inspel kring branschen och deras 
syn på trender och framtid! Program och anmälan finns 
på www.automationregion.com.

Prevas utvecklar vågkraftsteknik
Prevas hjälper Ocean Harvesting Technologies att 
vidareutveckla sin vågkraftsteknik. De har levererat ett 
styrsystem som driftsatts i en testrigg under 2011 för att 
sedan användas i en prototyp med riktiga havstester. Läs 
mer på www.prevas.se.

75-miljonersuppdrag till Epsilon
Uppdragen kommer från fordonsindustrin och berör 
robotteknik. Det rör sig om så kallade helhetsåtaganden, 
vilket innebär att Epsilon har ett totalansvar för utveckling 
och leverans av robotiserade produktionslinjer. Mer finns 
att läsa på www.epsilon.nu.


