
Industrin behöver entreprenörer 
med nya verktyg

Vid årsmötet i mars valdes jag in som styrelseledamot 
i Automation Region. Vad var det som gjorde att jag 
tackade ja till uppdraget? Som entreprenör, praktiker 
och djupt förankrad i produktion, på detaljnivå, 
hoppas jag kunna bidra till att skapa konkret nytta för 
medlemsföretagen.

Det som bland annat behövs för att utveckla industrin 
och ta klivet in i framtiden är entreprenörer som brinner 
för sin sak och driver förändring. De som klokt använder 
de verktyg som finns men även skapar nya.

För att få fler ungdomar att söka sig till industrin 
behöver vi fler entreprenörer som brinner för branschen 
och talar väl om den. Jag tror på produktion av tjänster 
och produkter, på människor som vill få saker att hända. 
Själv har jag jobbat mycket med, och lärt mig av, att 
lyssna på människor.

AQ Groups historia började för drygt 20 år sedan när 
vår dåvarande avdelning på ABB skulle avvecklas. Jag 
och min kompanjon Per Olof Andersson bestämde 
oss för att bygga upp en egen verksamhet. I dag är AQ 
Group en av Skandinaviens ledande leverantörer av 
komponenter och system till industrin. 

Jag ser fram emot att bidra till att mycket kraft kommer ner 
i marken, att fler förbättringsprojekt sker i den konkurrens
utsatta industrin. Speciellt skulle jag vilja lyfta fram 
automatisering och därmed digitalisering av montage 
inom el/elektroteknisk industri. Det finns stora fördelar med 
närhet mellan konstruktion och produktion i det området. 
Kan vi automatisera mer inom elmontage så minskar 
nackdelen med relativt höga lönekostnader i Sverige.

Claes Mellgren  
Ny styrelseledamot i Automation Region,  
koncernchef AQ Group

Från Automation Student till  
den smarta fabriken

Hur är det att arbeta inom industrin idag? Mer 
omväxlande och spännande än vad många tror, säger 
Isa Nedersjö, trainee inom Produktion och Logistik på 
Scania i Södertälje. Förra året var hon en av finalisterna i 
tävlingen Automation Student.

Isa Nedersjö dyker upp i reportaget “High tech för alla?” 
i Kupé nr 3 2018 som handlar om hur det är att jobba på 
ett modernt industriföretag. Sedan augusti 2017 är hon 
anställd på Scania. 

Vi blir nyfikna på att veta mer. Hallå Isa!

Vad har du hunnit med på ditt jobb? 

– I och med att jag är trainee på Scania så har jag 
fått förmånen att se en hel del. Under mina två första 
rotationer så har jag arbetat med både med logistik och i 
Scanias Smart Factoryteam.

Vad är din upplevelse av automationsindustrin så här 
långt och hur ser du på framtiden? 

– Min upplevelse är att industrin behöver bli bättre att ta 
tillvara på värdefull data. Inte bara samla den utan skapa 
analysverktyg så vi kan agera på den. Jag ser stort 
potential i framtiden att just på så sätt arbeta ”smartare” 
genom dataanalyser.

Vad vill du säga till de ungdomar som står inför valet av 
utbildning? 

– Det klassiska – en ingenjörsutbildning är fantastisk, 
den är bred och en kan göra allt möjligt i framtiden.

Hur var det att delta i Automation Student? 

– Super, det var väldigt kul och inspirerande att få delta 
under Automation Summitdagen. Det är bara att skicka 
in ansökan, inga konstigheter!

Nyhetsbrev
Automation Region · April 2018



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.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:

Riksdagsmöte om näringslivet i 
Västmanland
Den 19 april bjöd Sriksdagsledamöterna från Västmanland in till 
en dag i Sveriges riksdag. Dagen innehöll diskussion med närings 
och innovationsminister Mikael Damberg (S) utifrån de frågor och 
ämnen som mötesdeltagarna har skickat in i förväg. Eva Lilja, 
näringslivsdirektör på Västerås stad, berättade om hur Västerås 
har arbetat för att lyckas med flera stora företagsetableringar. 
Mötet avslutades med rundabordssamtal och summering.

Kommande aktiviteter
Inspirationsfrukost för ditt företags digitala framtid 
Seminarium i Västerås · 20180503

Industrin i molnet – idag och i framtiden 
Frukostmöte i Stockholm · 20180515

Industrin i molnet – idag och i framtiden 
Frukostmöte i Västerås · 20180517

Välkommen till Tech Job Fair 2018 
Söker du jobb som testare eller systemutvecklare? Eller behöver du 
anställa en utvecklingsingenjör inom industrin, då är Tech Job Fair 
platsen du ska vara på! Tech Job Fairs syfte är att hjälpa företag 
inom teknikbranschen i Västmanland att hitta de talanger de letar 
efter och för talanger att hitta vägen in till de heta teknikföretagen 
här. Talanger är välkomna utan anmälan.

15 maj kl 1013 – Läs mer på www.expectrum.se

Forskningsprojekt: Innovations
värdering och affärsmodellering
Mälardalens Högskola och Automation Region bjuder in företag 
att delta i ett forskningsprojekt kring Innovationsvärdering och 
affärsmodellering. Projektet går ut på att i ett flertal företag 
följa upp intressanta innovationsprojekt där vi kan utvärdera 
erfarenheter och syntetisera kunskapen från processen. 
Välkommen med anmälan senast den 10 maj.


