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En spännande tid att leva
och verka i

Industriell IT-säkerhet ett
ansvar för alla

Det är ett privilegium att få möjligheten att arbeta
med den pågående samhällsomställningen.
I min roll som strateg i Västerås, med fokus
på framförallt kompetensförsörjning och
arbetsmarknad, kan jag bara konstatera att vi står
mitt uppe i detta!

IT-säkerheten i industriella miljöer har länge
förbisetts och ligger idag långt efter traditionell IT.
Vi har ställt några frågor om industriell IT-säkerhet
till Erik Johansson, Cyber security manager på
Automation Regions medlemsföretag Westermo.
Under januari medverkar också Erik vid våra
frukostmöten i Västerås och Stockholm för att
utveckla resonemangen kring detta angelägna
ämne. Inbjudan kommer inom kort.

Vi kommer med all säkerhet se en större
diversifiering av vårt näringsliv, vilket också
är en förutsättning för att möta utvecklingen.
För Västerås stad innebär det bland annat att
vi måste fortsätta stärka verksamheten vid
Mälardalens högskola. Vi måste samverka med
högskolan kring såväl forskning som utbildning
för att ta sikte på framtidens behov av arbetskraft,
kunskap och kompetens. Vi behöver även bra
studentbostäder och en attraktiv studiemiljö,
bostäder för forskare, bra grundskolor och inte
minst en livsmiljö som attraherar.
Ylva Wretås
Arbetsmarknadsstrateg på Västerås stad

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om
du undrar över något:
Karolina Winbo, Processledare
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com
Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com
Stefan Hollertz, Informationsansvarig
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com

Vad är din bild av IT-säkerheten i den
svenska industrin?
Det är nog ungefär samma läge runt om i världen,
många tänker att hotet kanske är verkligt men att
”det inte händer mig”. Företagen tar helt enkelt
inte det ansvar som krävs för att skydda vår
industri. Det räcker inte att ställa krav på tillverkare
och integratörer och investera i system med
inbyggd säkerhet, även om det är en bra början.
Den som äger och förvaltar systemet måste
acceptera den omfattande insats som krävs från
deras sida – att ständigt övervaka, utvärdera och
förbättra skydden.
Vilka processer är svårast att skydda?
Människan är fortfarande det största hotet – ju
större exponering mot mänsklig interaktion, desto
svårare att bygga upp ett bra skydd. Givetvis beror
det också på hur processen är implementerad, en
komplex process med många kommunicerande
applikationer på olika platser är svårare att skydda
än en isolerad och enkel process.

Innowatch beviljas finansiering från KK-stiftelsen
Under november meddelade KK-stiftelsen att de beviljar utvecklingsprojektet
Innowatch vid Mälardalens högskola finansiering om 3,8 miljoner kronor inom
programmet HÖG.
– Intresset för projektet har varit mycket stort och den nya finansieringen visar
att vi är på helt rätt spår. Ett innovativt organisationsklimat kommer att vara en
överlevnadsfaktor i framtiden, inte minst när de gäller förmågan att förändra
och utveckla verksamheten men även för att attrahera rätt kompetens, säger
Karolina Winbo, projektledare för Innowatch.

Styrelseinternat om VINNVÄXT
Den 12-13 november träffades styrelsen för Automation Region för konferens
på Haga slott i Enköping. Två effektiva dagar där det mesta handlade om den
aktuella ansökan till VINNVÄXT-programmet.
Internatet gästades bland annat av Maria Hollander som är vd för Paper
Province, ett företagskluster som samlar medlemmar som är verksamma inom
skogsindustrin. Paper Province blev VINNVÄXT-vinnare år 2013 och Maria gav
nya, värdefulla infallsvinklar på Automation Regions ansökan.

Seminarium – internationalisering
genom digitalisering
Enligt Business Swedens rapport ”Internationalisering genom
digitalisering” har endast vartannat litet eller medelstort
företag rätt digital kompetens. Orsaken uppges vara brist på
personal med relevant kunskap och svårighet att finansiera
en digital strategi. Rapporten presenterades under ett
förmiddagsseminarium arrangerat av Business Sweden och
Automation Region, den 24 november på expectrum i Västerås.

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Industri 4.0 – politik eller teknik?
Frukostmöte i Västerås · 2015-12-08

Internationalisering genom digitalisering
Seminarium 2015-11-24

Gör som Volvo, minska dina
produktionskostnader genom ledtidsförkortning
Frukostmöte i Stockholm · 2015-12-08

Automation Expo på Robotmuseet i Arboga
Minimässa · 2015-11-19

An unexpected christmas@expectrum
Julmingel · 2015-12-15

Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld
Frukostmöte i Stockholm · 2015-11-10
Framtidens kompetenser i en digitaliserad värld
Frukostmöte i Västerås · 2015-11-03

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.

