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Långsiktigt bygger vi vidare på automation

Sverige har en unik industrikompetens och kultur
kring industriella system och automation av dessa.
Denna förmåga börjar nu bli en strategisk tillgång för
Europa. Detta har vi byggt genom en lång historia som
industrination. Vi har byggt en stark industrination på våra
råvaror och en fantastisk förmåga att uppfinna, utveckla
och kommersialisera tekniska system som till exempel
förädlar våra råvaror. Här kan vi peka på skogs- och
gruvindustrins framgångar under över 100 års tid. En
avgörande komponent i denna framgångsresa har varit att
automatisera våra processer och produktion. På detta sätt
har Sverige utvecklat en industrikultur med automation i
högsätet. Det är få om några länder i världen som har en
lika stark industrikultur inom automationsområdet.
Jag skulle som sagt vilja gå så långt att den svenska
industri- och automationskompetensen är på väg att bli en
strategisk tillgång för Europa. I flera sammanhang är detta
redan accepterat på det europeiska planet. Ett sådant
exempel är skapandet av ProcessIT som ett Europeiska
Center of Innovation Excellens kring automation för
processindustrier. Just nu leder Sverige utvecklingen av

ProcessIT i nära samarbete
med Finland, Tyskland, Polen
och Österrike inom ramen för
Artemis.
Ett exempel på ett på ett sådant
framgångsrikt samarbete
inom ProcessIT finns inom
området ”System of Systems”.
Här har 17 parter – däribland
Automation Region – nu tagit
sats för att påverka och bygga
Europas R&D-satsningar
inom System of Systems kring
processautomation. För att
lyckas långsiktigt behöver vi bygga vidare på denna
utveckling av samarbete och fokusering som nu sker
mellan industri, akademi och samhället inom området
ProcessIT.

Jerker Delsing · Professor Luleå tekniska universitet
Styrelseledamot ProcessIT

”Från Mälardalen till världen” – artikel i studenttidningar
Denna artikel har Automation Region fått publicerad i
studenttidningarna Piraja och Studentmagasinet; sprid
den gärna, förhoppningsvis kan den inspirera andra
studenter!
”Automation är en framtidsbransch. Och även om du inte
vet vad det är så har du garanterat sett det, hört det, känt
det. Sverige är världsledande inom detta växande och
varierande område och nu kan du också vara med!
Om du vill veta vad automation är kan svaret vara både
enkelt och svårt – på en och samma gång. För det finns
nämligen i allt. Det finns i ventilationssystem och i skotillverkning, i en läskflaska och i en dator. Automation är
mät- och styrteknologi som hjälper oss att förbättra en

Faksimil ur tidskriften Piraja.
produktionsprocess, förenkla ett
kommunikationsflöde eller skapa ett behagligt klimat i våra
bostäder. Automation kan bli
din framtida sysselsättning
och många av dina tänkbara arbetsgivare finns i
Mälardalsregionen.”
Läs hela artikeln på
www.automationregion.com!
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Bra start med frukostmöten!

Det är inte bara det att dagen börjar bra med ett
frukostmöte – god frukost, trevliga människor, intressanta
föredrag – utan även årets säsong av frukostmöten
började bra! Trots att vi inledde tidigare än någonsin,
redan den 11 januari, så var det ett 25-tal tappra
deltagare som dök upp. De fick höra en presentaton av
Johan Kraft från nya medlemsföretaget Percepio, samt
en intressant introduktion till den
norska off shore-marknaden
av Exportrådets Rebecka Hero
Andersson. Föredragen finns som
vanligt att ladda ner på hemsidan –
nästa frukostmöte är redan den
1 februari, då med SICS!

Rekryteringsmässor 17/2 och 8/3

Söker ni medarbetare? Missa då inte att Automation
Region medverkar vid två rekryteringsmässor under
våren, dels i Uppsala den 17 februari, dels i Västerås den
8 mars. För information om våra samordnade insatser,
kontakta helena.jerregard@automationregion.com.

Ny medlem 1: AddQ Consulting

AddQ Consulting erbjuder specialiserade konsulter inom
test och testledning, kvalitetssäkring, effektivisering och
verksamhetsutveckling. Dessutom finns färdigpackade
lösningar för förbättring och effektivisering av
utvecklings- och testprocessen som i sin tur påverkar
processerna inom krav, utveckling, konfigurations- och
ändringshantering. AddQ skapar affärsnytta för kunden
genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och
effektivisering av IT. Med fokus på kvalitet
och effektivitet inom IT bidrar AddQ till att
underlätta människors vardag.

Premiär för Automation Expo i Fagersta

Den 22 februari genomförs ytterligare ett Automation
Expo, denna gång i Fagersta. Efter de lyckade
premiärerna i Västerås och Köping tar vi konceptet
vidare – för anmälan och mer information, kontakta affärsgruppens ledare christer.gerdtman@motioncontrol.se.

Kalendarium – se även hemsidan!

1/2 – frukostmöte · SICS (Västerås)
7/2 – seminarium om möjligheter i Indien (Stockholm)
9/2 – seminarium om möjligheter i Indien (Göteborg)
17/2 – rekryteringsmässa (Uppsala)
22/2 – Automation Expo (Fagersta)
8/3 – frukostmöte · ESAB AB (Laxå)
8/3 – rekryteringsmässa (Västerås)
10/3 – Automation Regions årsmöte (Västerås)

Lär dig mer om Indiens investeringar

Tillsammans med Exportrådet genomför vi seminarier i
Stockholm och Göteborg om Indien och deras växande
marknad/ekonomi. Landet planerar att investera för
200 miljarder dollar i energi, kraftverk och elnät bara de
närmaste fem åren. Om intresse finns genomför vi en
delegationsresa till Indien i mitten av maj! Anmäl dig till
seminarierna via www.automationregion.com.

Ny medlem 2: Imego

Imego AB är ett statligt forskningsinstitut med kommersiellt fokus
som erbjuder effektiv och snabb
prototypframtagning av sensorer, sensorsystem och
sensorapplikationer. Unik sensorkunskap kombineras
med bred systemkompetens inom simulering,
signalbehandling, elektronik och industridesign.

Boka in Automation Regions årsmöte!

Glöm inte bort att boka in den 10 mars i kalendern; gör
det redan nu! Då är det nämligen dags för Automation
Regions öppna årsmöte dit alla som vill göra sin röst hörd
– eller ”bara” är intresserade – är varmt välkomna. Förutom årsmötesförhandlingar ser vi både tillbaka på året som
gått och blickar framåt över 2011 samt bjuder på ett både
kunnigt och lättsamt föredrag kring ”40 år av automation”
med tidningen Automations chefredaktör Dag Toijer.

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
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec

ICA
Imego
Infotiv
Jubo Gruppen
Know IT
LP Innovation
Metrum
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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