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Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd 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. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.

Frukostmöte den 6 oktober med Capgemini 
Utnyttja den globala kompetenspoolen!
Automation inom industri, logistik och handel omfattar komplexa 
och integrerade värdekedjor med många leverantörer, kunder och 
partner. Informationshantering är en central komponent för att få ef-
fektivitet i hela värdekedjan. Karin Schreil-Jonsson från Automation 
Regions nyaste medlemsföretag Capgemini kommer och presente-
rar kort hur de arbetar med automationslösningar, exempelvis med 
hjälp av ERP eller PDM system.
Dagens huvudämne är global sourcing från så kallad ”offshore-center”. 
Förutom att spara pengar handlar detta också om att hitta rätt experthjälp just när 
den behövs som mest. Inom IT-tjänstesektorn har många företag stor erfarenhet 
av att utnyttja denna globala resurspool och Peter Claesson kommer att berätta 
om hur Capgeminis globala leveransmodell fungerar, med exempel från leve-
ranser. Det blir även tillbakablickar på utvecklingen hittills samt hans syn på vad 
detta kommer att innebära framöver och de utmaningar som tjänstebranschen 
står inför.
Karin Schreil-Jonsson sitter i ledningsgruppen för Capgemini Sverige. Peter 
Claesson arbetade under två år på plats i Mumbai som ”Rightshore Liason Of-
ficer” med koordinering mellan Capgemini Sverige och Capgemini Indien. 
Plats: Automation Center i Kopparlunden 
 Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 6 oktober 2009 · 07:30-09:00
Program:
07:30 Välkommen till Automation Center – frukost
07:40 Nyheter från Automation Region 
 Sven-Arne Paulsson
07:50 Utnyttja den globala kompetenspoolen 
 Karin Schreil-Jonsson och Peter Claesson · Capgemini
08:40 Affärsmingel med automationskollegor
09:00 Avslut
Varmt välkommen!
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