
När IT och automation 
smälter samman
Mer än någonsin måste företagen följa strategier 
som minskar kostnader, sparar tid och ökar 
effektiviteten. Digitalisering av produktionen kan 
vara nyckeln till framgång men det krävs stor 
kunskap för att fatta rätt investeringsbeslut.

Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell 
Automation, arbetar med att implementera 
automationslösningar för svenska företag, 
exempelvis inom läkemedels- och 
livsmedelsindustrin. Han menar att ny teknik 
och smarta system skapar förutsättningar för att 
utveckla produktionen i industrin.

– Vårt jobb är mer spännande än någonsin, nu när 
IT och automation smälter samman. Utvecklingen 
skapar många möjligheter men innebär också 
utmaningar, både för användare och leverantörer, 
säger Johan Ydeskog.

Sverige har länge betraktats som ett 
föregångsland vad gäller arbetsmiljö, innovation, 
säkerhet och social uthållighet. Viktiga 
konkurrensfördelar har bland annat varit den höga 
yrkeskompetensen och förmågan att utnyttja 
avancerad informationsteknik. Nu står industrin 
inför nästa steg – en digitalisering där information 
blir allt viktigare för kunna fatta rätt beslut och 
följa uppsatta mål.

– Tidigare låg fokus till stor del på att 
automatisera det manuella arbetet. Nu pratar 
vi om att integrera produktionslinjer och delar 
av fabriker, till och med hela fabriker. Öppna 
automationsplattformar förenar produktionen med 
informationsflödet i företagen och underlättar 
beslutsfattande, ökar flexibiliteten och gör 
produktionen effektivare, säger Johan.

Rätt blandning för effektivitet
Tillsammans med 
Automation Region 
har vi under hösten 
arrangerat två 
välbesökta frukostmöten 
om additiv tillverkning, 
det vill säga 
3D-print eller digital 
direkttillverkning. Det är 
tydligt att marknaden 

har mognat betydligt och att kunskapen börjar 
byggas upp ute på företagen. Nu får vi mer 
specifika frågor om planeringsarbetet, om hur 
detaljerna ska orienteras i maskinen för bästa 
resultat med mera. Alla frågor välkomnas för det 
gäller att använda de additiva teknikerna på rätt 
sätt och inte bara för att det är roligt (3D-print är 
nämligen väldigt roligt!).

Det finns idag över 30 olika tillverkningstekniker 
för additiv tillverkning och alla har sina för- och 
nackdelar. På Digital Mechanics arbetar vi brett 
med fyra olika metoder och den som lämpar 
sig bäst för mekaniska detaljer är FDM (Fused 
Deposition Modelling). Tekniken liknar den som 
finns i enklare hemmaskrivare men med våra 
större system klarar vi riktigt tåliga material vilket 
gör att vi kan erbjuda bra lösningar för industrin.
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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
Dags för ny kompetens? 
Frukostmöte i Västerås · 2014-12-02

Öppen kommunikation och hållbara lösningar 
Frukostmöte i Stockholm · 2014-12-09

An unexpected christmas at expectrum 
Julmingel · 2014-12-10

Genomförda aktiviteter
Från prototyp till serieproduktion med 
3D-printning 
Frukostmöte i Västerås · 2014-11-04

Hur man framtidssäkrar ett kraftvärmeverk 
Frukostmöte i Stockholm · 2014-11-19

Automation Expo på Orkla Foods 
Minimässa · 2014-11-13

Organizing Product-Service Development for 
Global Markets Workshop 
Seminarium · 2014-11-24

Ny medlem – Miltronic
Vi välkomnar Miltronic med huvudkontor och logistikcenter i 
Nyköping som ny medlem i Automation Region. Företaget är 
ett helägt dotterbolag till Lapp Group och utgör koncernens 
försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden.

CODE – Competence on Demand
Automation Region projektleder CODE, ett projekt som nyligen beviljats 
stöd från Vinnova för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Idén med 
projektet är att stödja industrin genom att med hjälp av ny teknik hitta 
modeller och system för att underlätta rekrytering och tillgång av 
specialister, överbrygga generationsgap samt öka kvalitetssäkringen i 
kompetensöverföring mellan medarbetare.

Roboten Cax önskar god jul
Följ med Vilma och roboten Cax på ett äventyr tillsammans med hela 
automationsfamiljen. Familjen Tryckochstyr hjälper oss att starta TV:n och 
lampan, familjen Åkahitochdit ordnar så att vi kan åka tåg, bil och båt och 
familjen Varmochkall värmer våra hus. På vägen får vi bekanta oss med 
automation och teknik – kanske bor det en ingenjör inom dig?

Allt detta händer i boken Cax – den trettonde roboten, en berättelse där 
experiment och kunskap vävs in i handlingen. Boken är framtagen av 
Automation Region och passar för barn mellan fem och tio år – en perfekt 
julklapp att lägga under granen! Boken finns att köpa på Adlibris.


