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Rum för innovation
Nu är hösten här med
kyliga vindar och det kan
passa fint att ägna vår
inomhusmiljö en extra
tanke. Jag vill redan här
utfärda en varning: Den
här ledaren är inte ett
inredningsreportage om
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”mys-inomhus-i-hösten”,
och inte heller en handbok i hur du designar en
trivsam arbetsmiljö. Det finns många intressanta
aspekter när det gäller arbetsplatsens utformning
i relation till ett företags utveckling.
När jag pratar om att ägna en tanke åt våra
arbetsplatsers inomhusmiljöer så menar jag att vi
ska tänka på våra arbetsplatsers möjligheter att
stödja innovation. Det finns en koppling mellan
arbetsplatsens utformning och förutsättningarna
för innovation – något som många företag missar.
Automation Regions innovationssatsning AIR
rullar för fullt och med Innowatch genomför
vi innovationsworkshopar ute hos flera av
medlemsföretagen. Vi startar med en fotobaserad
workshop där deltagarna fotograferar sin
arbetsmiljö för att lyfta fram platser som stödjer
respektive hindrar innovation. Ett uppskattat och
snabbt sätt att kartlägga nuläget – vad fungerar
bra och vad kan förbättras?
Jennie Schaeffer
Forskare inom innovation och design på
Mälardalens högskola

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

Nya kontakter och gott
snack på PiiA Summit
Den 21-22 oktober hölls konferensen PiiA
Summit, en mötesplats för alla som vill
medverka till strategisk förnyelse inom ramen
för det strategiska innovationsprogrammet PiiA,
Processindustriell IT och Automation.

– Med PiiA Summit etablerar vi en reell mötesplats
där förhoppningen är att alla deltagare får med
sig både inspiration och nya idéer tillbaka till sina
hemmiljöer. Detta i sin tur ger förutsättningar för
ytterligare aktiviteter inom vårt område med fler
aktörer som vill driva projekt, säger Anders OE
Johansson, programchef på PiiA.
Under ledning av moderator Helena Lundin,
kommunikationschef på Prevas, inleddes
konferensen med en paneldebatt där PiiAs
styrelsemedlemmar diskuterade arbetet med
utlysningen och hur det ser ut framöver. De olika
styrelsemedlemmarna har olika bakgrund och
även deras infallsvinklar i PiiA varierar. Håkan
Nytorp, divisionschef på ABB Process Automation
i Sverige och styrelseordförande i Automation
Region, lyfte upp vikten av samarbete mellan
akademin och näringslivet, men också mellan de
företag som är verksamma inom området.
För att få en projektansökan inom PiiA beviljad
så krävs det också att aktörer från såväl företag,
samhälle och akademi står bakom ansökan. I
övrigt var panelen överens om att det viktigaste i
utvecklingen är människan – oavsett hur mycket
teknik som används i verksamheten så är det
människan som står för innovation och som för
utvecklingen framåt.

Johan och John är årets
automationsstudenter

Teknikcollege Mälardalen och
Automation Region

Med examensarbetet “Konstruktion och
utveckling av testrigg” vann Johan Flink och John
Alkemark, Chalmers, Automation Student 2014.
Prisutdelningen genomfördes den 7 oktober på
Scanautomatic & Processteknik i Göteborg.

För att öka ungdomars intresse för tekniska yrken
startar nu ett nytt samarbete mellan Teknikcollege
Mälardalen och Automation Region. Samarbetet
sker i form av en kompetensplattform med
förankring i de styrkeområden som identifierats i
Affärsplan Västmanland.
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Bredd, djup och fart på mässan
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Den 7-9 oktober genomfördes branschmässan Scanautomatic &
Processteknik i Göteborg. Automation Region medverkade med
bland annat en samlingsmonter och ett antal välbesökta seminarier.
Dessutom genomfördes traditionsenligt en festkväll för medlemmar och
samarpetspartner – den här gången på Liseberg.
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Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

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

HUB2014
Konferens · 2014-10-22--23

Oförklarliga fel i elektroniken – troligen
atmosfärisk strålning
Seminarium · 2014-11-12
Automation Expo på Orkla Foods
Minimässa · 2014-11-13
Organizing Product-Service Development for
Global Markets Workshop
Seminarium · 2014-11-24

PiiA Summit 2014
Konferens · 2014-10-21--22
Tredje vågens automation
Frukostmöte i Stockholm · 2014-10-14
Nya affärsmöjligheter inom järnvägsinfrastruktur
Frukostmöte i Västerås · 2014-10-14
Medverkan vid Scanautomatic & Processteknik
Automationsmässa · 2014-10-07--09

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.

