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En motor för digitalisering
av Sverige

Årets bästa examensarbeten
inom automation

Automation kommer i grunden förändra många
förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i
symbiosen mellan automation och artificiell intelligens
som vi verkligen kommer att se transformation. En
transformation som kommer att ställa många av våra
invanda begrepp och föreställningar på ända, och
en transformation som kommer att behöva en bred
diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som
vanligtvis diskuterar digitalisering.

Det drar ihop sig till final i studenttävlingen Automation
Student. Vid konferensen Automation Summit
presenterar tre finalister sina arbeten och vinnaren
utses. Välkommen att bekanta dig med årets bästa
examensarbeten inom automation.

IT&Telekomföretagen vill och ska vara en motor
i denna diskussion. Vi fungerar dels som en
arbetsgivarorganisation som företräder våra
medlemmar i förhandling med fackförbunden.
Vi arbetar även med påverkans- och branscharbete
i de frågor som är viktiga för branschen – där
våra medlemmar är engagerade i debatt och
ställningstaganden i gränslandet mellan näringsliv och
politik. Vårt mål är att vara relevanta och att skapa nytta.
Vi behöver fundera på hur vi bygger ett samhälle som är
anpassat till den digitala framtiden. Med en industri som
är automatiserad kommer människans roll att ändras.
Vilka stöd-, utbildnings-, skatte- och sociala system
behövs då?
Den 12 oktober medverkar jag som invigningstalare på
Automation Summit. Då hoppas jag dela med mig av det
hopp jag känner inför denna framtid som är vår …
Vi ses där!
David Mothander
Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Utmärkelsen Automation Student har delats ut sedan
2010 av Automation Region, branschorganisationen
Svensk Automation och automationsmässan
Scanautomatic & ProcessTeknik.
– Vi vill gärna uppmärksamma det goda arbetet som
läggs ner för att utveckla och förbättra industrin, säger
Catarina Berglund, processledare på Automation
Region. Nu välkomnar vi årets talanger till Automation
Summit där de får tillfälle att presentera sina arbeten
och inspirera deltagarna.
Två lag från Chalmers och ett lag från KTH har tagit sig
till final i 2017 års studenttävling. Här möter du våra
finalister och har även möjlighet att ta del av deras
examensarbeten:
• Matilda Anulf och Yvette Kroon, Chalmers; Flexibel
och automatiserad produktion med processmoduler
• Ellinor Lindström och Isa Nedersjo, KTH;
Kartläggning av systemarkitektur
• Niclas Busck och Fredrik Svensson, Chalmers;
Utformning av framtidens monteringsinstruktioner
Prisutdelningen sker som en del av Automation Summit
den 12 oktober, under ledning av Catarina Berglund,
Automation Region, och Fredrik Karlsson, NyTeknik.
Vinnaren belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Välkommen till Automation Summit
Den 12 oktober samlar vi experter från olika områden för att
diskutera den förändringsprocess som industrin och samhället
står inför. Vill du veta mer om utvecklingen av det digitala
samhället så ska du vara med. Automation Summit 2017 utgår
från tre centrala utmaningar som diskuteras med hjälp av en
inbjuden huvudtalare – bland andra Johanna Frelin som syns på
fotot här intill – och ett antal företagscase.

Sveriges första kompetensriksdag
Tillsammans med riksdagens ledamöter, ledande röster i
näringslivet och arbetsmarknadens intressenter vill vi välkomna
er till Sveriges första kompetensriksdag den 25 oktober 2017.
Med mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval och mitt i ett av
samtidens största paradigmskiften – digitaliseringen – behöver
arbetsmarknadens olika parter mötas och diskutera en av våra
svåraste frågor i form av en hearing: Hur ska vi gemensamt tackla
kompetensförsörjningens utmaningar?

Frukostmöte om AI – kraftfullt verktyg
utan etik och moral
Höstens första frukostmöte var välbesökt, omkring 90 personer
deltog. Temat var artificiell intelligens och digital etik. Patrik
Löwendahl, teknik- och innovationschef på Avanade, berättade om
AI och dess följder. Kristoffer Arfvidsson, Solutions Architect på
Basalt AB, lyfte EU:s nya dataskyddslag General Data Protection
Regulation, GDPR.

Kommande aktiviteter
Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Frukostmöte med Do-tank i Västerås · 2017-10-03
Automation Summit 2017
Konferens · 2017-10-12
Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Frukostmöte i Stockholm · 2017-10-19

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.

