
Människan i centrum vid 
kunskapsdag i Båstad

Den 23 juni genomförde Mentor Communications 
och Automation Region en kunskapsdag om den nya 
industriella revolutionen i anslutning till Entreprenörs
veckan i Båstad. Samarbete och människans roll i 
teknikskiftet gick som en röd tråd genom dagen, som 
lockade omkring 200 intresserade åhörare.

Mentor Communications, som bland annat ger ut 
tidningen Process Nordic, arrangerade för andra 
året Entreprenörsveckan på Hotell Skansen i 
Båstad. Automation Region stod som värd för ett 
av de seminarier som arrangerades under veckan, 
en kunskapsdag på temat ”Industri 4.0”. Rubriken 
är hämtad från Tysklands statliga satsning på 
digitalisering, Industrie 4.0, och frågan som hänger i 
luften är naturligtvis – hur kan Sveriges konkurrenskraft 
stärkas med hjälp av digitalisering?

Ett uppskattat inslag var blocket ”Leverantörerna till 
den digitala fabriken”, där Siemens, Rockwell och ABB 
presenterade lösningar och blickade framåt. Siemens 
Thomas Stetter, med den imponerande titeln ”Division 
Lead Digital Factory Nordics & Poland”, pratade om 
ökad flexibilitet och effektivitet.

– Vi rör oss från ett flöde som är planerat in i minsta 
detalj mot en process som fungerar ad hoc. I en 
digitaliserad fabrik anger vi ramarna men produkterna 
går ut i produktionen på egen hand och hittar sin 
egen väg beroende på förutsättningarna vid just den 
tidpunkten, förklarade Thomas.

Branschöverskridande samarbete 
för hållbar konkurrenskraft

Sommaren är äntligen här, även om värmen har 
låtit vänta på sig. Med en kort tillbakablick på 
vårens arbete kan vi konstatera att intresset för 
automationsfrågor växer på alla fronter, vilket 
inte minst avspeglar sig i Automation Regions 
verksamhet. Ökat antal deltagare på frukostmöten 
och seminarier, fördubblad trafik på hemsidan 
och synlighet i olika rikstäckande media. Det är 
fantastiskt inspirerande att få arbeta tillsammans 
med engagerande, drivna och kompetenta 
medlemmar – tillsammans gör vi skillnad!

Ingen har undgått att vårt samhälle står inför 
enorma möjligheter och utmaningar. Demografiska 
obalanser, urbanisering, globalisering och snabba 
klimatförändringar. Efterfrågan på hållbara 
lösningar ökar. En ökad komplexitet när det gäller 
att leva upp till de krav som ställs från kund och 
samhälle innebär att efterfrågan på nya lösningar 
och nya kompetenser växer. 
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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.

Kommande aktiviteter
Automation Summit 
Automationskonferens · 20150903

Jobb Shop 
Jobbmässa · 20150920

Genomförda aktiviteter
Nätverket – industrins viktigaste faktor för ökad 
produktivitet och kvalité 
Frukostmöte i Västerås · 20150602

Ny kraftsamling för expansion av Sveriges 
tillverkningsindustri 
Frukostmöte i Stockholm · 20150609

Automation Expo och Night Aut 
Sommarkombination · 20150616

Automation Expo och Night Aut
Den 16 juni hade Automation Region en hektisk dag 
som inleddes med Automation Expo på expectrum och 
avslutades med den traditionella sommar aktiviteten 
Night Aut. Elva utställande företag medverkade vid 
expot och som vanligt var stämningen på topp med bra 
snack och många skratt.

Ministerbesök hos Prevas
I samband med socialdemokraternas partikongress i 
Västerås passade några av ministrarna på att avlägga 
företagsbesök. Den 29 maj fick Prevas besök av 
finansminister Magdalena Andersson, näringsminister 
Mikael Damberg samt kommunstyrelsens ordförande i 
Västerås, Anders Teljebäck.

Den digitala framtiden
På Automation Summit den 34 september blickar vi 
framåt. Hur påverkar digitaliseringen våra jobb och vårt 
samhälle? Hur kan vi i samverkan lyfta industrin till en ny 
nivå och göra Sverige konkurrenskraftigt? 

Vi möter företag och organisationer som visar 
intressanta kundcase – här finns slutkunder, leverantörer 
och konsumentmarknad. Vi reder även ut begreppen 
kring framtidens jobb i en digitaliserad värld – vad krävs 
på framtidens arbetsmarknad?


