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Kom ihåg att ta med din
arbetskollega

Nya perspektiv på digitalisering
vid årets Automation Summit

Varmt välkommen
tillbaka efter en varm och
förhoppningsvis avkopplande
sommar! Vi ser nu fram emot
en höst fylld av aktiviteter
för att inhämta ny kunskap
och möta relevanta partner
i branschen. Under våren
deltog drygt tusen personer vid våra frukostmöten,
expon, utvecklingsgrupper, kunskapsseminarium och
workshops. Glädjande siffror, men vi har plats för fler,
så glöm inte att ta med en arbetskollega nästa gång! Ett
sätt att kompetensutveckla organisationen och sprida
kunskapen internt.

Entreprenören Ashkan Fardost. Foto: Mikael Sjöberg.

Eftersom vi skapar behovsstyrda aktiviteter så tveka
inte att komma med förslag på teman, ämnen och
insatsområden. Det fina med Automation Region är ju
att det är medlemmarna som styr mycket av innehållet.
I Automation Regions regi sker under hösten många
aktiviteter som är av relevans för nya samarbeten och
affärer, kunskapsinhämtning och omvärldsanalys.
Några exempel på aktiviteter är:
•

PILAR – seminarier inom Automationsutmaningen;
ett delprojekt i regeringens satsning ”Robotlyftet”.

•

Expon, till att börja med den 3, 6 och 11 september.
Läs mer på vår hemsida.

•

Automation Summit på ScanAutomatic i Göteborg
den 9 oktober. Där finns vi även på ytan kallad
Digimania för spännande startup samt tillsammans
med medlemsföretag i en gemensam monter.

•

NorthSpawn; LAN, E-sport, Cosplay, Hackathon,
Expo på Västmanlands största gamingevent som
äger rum 1-4 november.

Den 9 september är det val och det kommer att påverka
oss på ett eller annat sätt. Vi vill naturligtvis se en
fortsatt satsning på industrins viktiga roll där vi i Sverige
är starka på samverkan mellan företag och offentlig
sektor. Automation Region är med för att underlätta och
skapa möjligheter givet det. AI kommer även framöver
att ha stor påverkan, och tillsammans med innovationer,
kunskaper, erfarenheter och övriga tekniker kommer den
att styra automationsområdets utveckling.
Catarina Berglund
processledare, Automation Region

Hur påverkar digitalisering och modern automation
utvecklingen av morgondagens industri och samhälle?
Konferensen Automation Summit samlar beslutsfattare
till en diskussion om hur vi på bästa sätt kan investera i
Sveriges framtid. Den 9 oktober är det dags.
Årets upplaga av Automation Summit – den femte
i ordningen – genomförs i Göteborg den 9 oktober,
i anslutning till fackmässorna Scanautomatic och
ProcessTeknik. Arrangörer är precis som tidigare år
Automation Region, Svenska Mässan och IVA.
En av konferensens inbjudna talare är Ashkan
Fardost, tidigare musikproducent och artist samt
doktor i organisk kemi. Idag arbetar han bland
annat som Collaborator på Hyper Island och driver
investeringsfirman Oddball Ventures. Under rubriken
“Alla har missförstått digitaliseringen” ger han sin syn på
läget.
– Rent tekniskt så börjar mognadsgraden bli hög
och jag tror att vi har kommit förbi “wow-stadiet” vad
gäller exempelvis självkörande bilar och artificiell
intelligens, säger Ashkan Fardost. Nu börjar företagen
implementera nya lösningar i snabb takt.
Enligt Ashkan Fardost är dock många lite väl ivriga
att förse sina befintliga produkter och tjänster med ny
teknik. Det verkar finnas en övertro på att nya finesser,
som till exempel internetuppkoppling till vattenkokaren
eller en chatbot i kundtjänst, kan revolutionera och lyfta
ett befintligt koncept.
– Ta istället ett steg tillbaka och fundera över vad som
är det egentliga värdet, tipsar Ashkan Fardost.

Nya möjligheter till europeiska
samarbeten
RISE SICS Västerås växer och gör nu en satsning på att starta
flera nya europeiska samarbeten. För att få bästa möjliga
utväxling på satsningen i Mälardalen och i Sverige bjuder vi
därför in intresserade företag att vara med och form idéerna och
att delta i projekten. Satsningen tar sin början i det Europeiska
samarbetsprogrammet ITEA som har sin årliga projektkonferens,
ITEA PO days, i Stockholm 4-5 september.

Västmanlands styrkeområden i
Almedalen
Under Almedalsveckan var det fullsatt i Drottens ruin när
Västmanlands styrkeområden Automation, Energi, Järnväg och
Välfärd & Hälsa adresserade två viktiga frågor; digitalisering
i befintliga organisationer och ett nytt verktyg för att lösa
kompetensförsörjning. Rubriken på seminariet var ”Hur lyfter vi
den digitala kompetensen för fortsatt överlevnad och utveckling?”.

Träffa studenter med rätt kompetens
för dig
Har du nya idéer, frågeställningar eller utvärderingsmetoder som
du inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! Delta på
exjobbsdagen på MDH i Eskilstuna 11 oktober eller Västerås 25
oktober och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens.
Exjobbsdagarna riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller
offentlig sektor som vill hitta eller veta mer om vad studenter kan
genomföra som examensarbete.

Kommande aktiviteter
Seminarium inom PILAR samt Automation Expo; Seminarium och Automation Expo i Luleå · 2018-09-03
Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande; Frukostmöte i Stockholm · 2018-09-04
Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande; Frukostmöte i Västerås · 2018-09-06
Paketresa till Göteborg – Scanautomatic och ProcessTeknik; Paketresa till Göteborg · den 9-10 oktober 2018
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.

