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Amazons nya datacenter sätter
Mälardalen på kartan

Så ska tjejerna lockas till
teknikbranschen

För några veckor sedan var det en glädjens dag för oss
i Stockholm-Mälardalen. Efter en lång process med
mycket hårt arbete från många aktörer så tillkännagav
Amazon Web Service att de kommer bygga en så
kallad datacenterregion med tre separata datacenter i
Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

Projektet Teknikbussen drivs av Jobba i Västerås. Syftet
är att locka unga tjejer till tekniska yrken och förändra
inställningen till branschen. Projektet är ett nytt sätt att
skapa intresse för tekniska yrken genom att tjejerna
själva får styra vilken information de vill ha ute hos
företagen.

Invest Stockholm har, tillsammans med Business
Sweden, varit i kontakt med Amazon Web Services
under lång tid för att säkerställa möjligheten att vara
med och konkurrera om denna investering. Vår roll
har bland annat varit att få fram platser som uppfyller
kundens krav och att sedan arbeta tillsammans med
kunden för att validera att de olika lokaliseringarna
verkligen möter de krav som ställs. Detta har krävt ett
nära samarbete med berörda kommuner, Business
Sweden, elnätsföretag med flera, och ett antal sitebesök
och andra möten har arrangerats. Även andra svenska
regioner var aktuella innan Amazon Web Services valde
att fokusera på Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

– Unga tjejer är en målgrupp som ofta missas i
rekryteringen till tekniska yrken, säger Ted Radgren,
projektledare. Det beror bland annat på, i många fall,
tråkiga presentationer och att informationen vänder sig
till redan teknikfrälsta ungdomar, menar han.

Vi har samarbetat med Automation Region i flera år och
det är viktigt för oss i och med att automation är ett av
regionens styrkeområden. Eftersom automation alltmer
integreras med IT-industrin är det för oss självklart
att ett nära samarbete med Automation Region och
dess medlemsföretag stärker våra möjligheter att
attrahera mer investeringar till regionen. Genom de
aktiviteter vi genomför tillsammans, så som exempelvis
kartläggningar av automationsbranschen och
frukostmöten kring aktuella ämnen, vill vi fortsätta bidra
till ökad tillväxt i regionen.
Torbjörn Bengtsson
Business Development Manager – ICT och Automation,
Invest Stockholm

– Det gäller att avdramatisera tekniken och lyfta fram
tjejer inom branschen. Bra förebilder är otroligt viktigt,
vem man möter, att det är någon som brinner för ämnet.
Det är brist på tjejer inom tekniksektorn, endast cirka
en femtedel är kvinnor. Dessutom finns ett stort
kompetensbehov på grund av pensionsavgångar.
– Teknik finns med i allt vi gör idag, säger Emma
Linnman, projektledare. Där har ungdomar av idag ett
försprång eftersom de dagligen använder avancerad
teknik som mobiltelefoner och datorer.
– Att öka teknikintresset bland barn och unga är ett
av Automation Regions viktigaste fokusområden.
Tillsammans med Jobba i Västerås arbetade vi fram
ett förslag där målgruppen var tjejer i gymnasieåldern.
Glädjande nog beviljades projektet medel från EU:s
strukturfond och idag ser vi resultatet rulla runt
bland Västerås teknikbolag, säger Karolina Winbo,
processledare på Automation Region.

Full fart på ERFA-träff
I början av april träffades alla 16 VINNVÄXT-initiativen i Östersund
där Peak Innovation var värd. Peak Innovation fokuserar på sport,
turism och friluftsliv och en av flera framtida utmaningar – eller
möjligheter – är att säkra tillgången till snö. Ett antal testmiljöer
besöktes varav en var vindtunneln på Sport Tech Research Centre.

Välkommen Robert Nyberg
Robert Nyberg blir ny projektledare på deltid för Automation
Region från och med den 3 April 2017. Han kommer närmast
från Xylem och eget företagande och har 25 års erfarenhet inom
industrin inom marknad och sälj, projektledning, internationell
expansion samt tidigare i sin karriär även automation.

Välbesökt årsmöte
Den 31 mars genomfördes årsmöte i den ideella
föreningen Automation Region. Ett 60-tal av föreningens
medlemmar deltog och vid mötet beslutades bland annat
att medlemsavgiften, som har varit densamma sedan
starten 2007, höjdes med 25 procent.
Fotot: Björn Nordén, ordförande i Automation Regions
Kompetensgrupp, tackade Mikael Klintberg för hans
insatser och stora engagemang som processledare.

Kommande aktiviteter
Workshop: Den digitala stambanan
Workshop i Västerås · 2017-05-03
Drönare – ny teknik och nya affärsmöjligheter
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-10
Industrins automationslösningar förbättrar vården
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-16

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig
sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk
automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

