
Följ med oss till Hannover
Med 5 000 utställande företag och 200 000 besökare är 
Hannovermässan världens största industrimässa. När 
den arrangeras den 1-5 april 2019 är Sverige partnerland, 
ett erkännande och på samma gång en utmaning med 
tanke på våra föregångare – Mexico 2018, Polen 2017, 
USA 2016, Indien 2015 …

En svensk nationspaviljong på 1 200 kvadratmeter 
kommer att byggas upp i en av de mest centrala 
mässhallarna. Där kommer besökarna möta svensk 
industri och automation – från forskning och utveckling 
till färdiga produkter.

Den svenska nationspaviljongen kompletteras av ett 
antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation 
Region ansvarar för en särskild automationspaviljong. 
Vi kommer att visa hur våra svenska företag inte 
bara hänger med i digitaliseringen, utan är med och 
driver utvecklingen framåt. Dessutom arrangerar vi en 
automationsdag med föreläsningar och andra aktiviteter 
där vi ytterligare betonar våra nationella styrkor.

Planeringen av automationspaviljongen har startat 
och vi bjuder nu in företag som är intresserade av 
att medverka. Du får en unik chans att visa upp 
dina produkter och lösningar vid världens största 
industrimässa. Du ingår i en gemensam svensk satsning 
där du får hjälp med marknadsföring inför mässan 
och även har möjlighet att knyta kontakter med övriga 
nationella aktörer. Ett konkret och prissatt erbjudande 
kommer att kommuniceras inom kort men vi tar emot 
intresseanmälningar redan nu.

Sverige är partnerland under 2019 men det finns goda 
förutsättningar att ta medverkan vidare även på längre 
sikt. Var med från början – följ med oss till Hannover.

Annika Persson · Svenska Mässan 
Catarina Berglund · Automation Region

Rapport från Scanautomatic & 
ProcessTeknik
Den 9-11 oktober var Automation Region i Göteborg 
för medverkan vid Scanautomatic & ProcessTeknik, 
Automation Summit och flera relaterade aktiviteter. Här 
har vi samlat några foton, kommentarer och en film från 
dagarna i Göteborg.

I en samlingsmonter på mässan presenterade vi vår 
verksamhet tillsammans med våra medlemmar byBrick, 
H&D Wireless, Invest Stockholm, Business Sweden, 
Unibap och Vobling.

Automation Regions medlemsföretag H&D Wireless 
var engagerade som partner till Automation Summit 
och medverkade även i Automation Regions 
samlingsmonter. Mats Larsson, vice vd enterprise på 
H&D Wireless, var nöjd med upplägget:

Vår medverkan vi Automation Summit var mycket lyckad, 
vi fick omedelbart kontakt med två väletablerade svenska 
industriföretag. Även mässdelen var intressant för oss, 
vi har träffat flera av våra befintliga kunder men även 
hittat nya spår. Det var extra kul att vi kunde identifiera 
ett möjligt samarbete med en annan av utställarna i 
Automation Regions monter.

Nyhetsbrev
Automation Region · Oktober 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:

Kommande aktiviteter
Digital mognad och kompetens – hur ligger du till? 
Frukostmöte i Stockholm · 2018-11-06

Digital mognad och kompetens – hur ligger du till? 
Frukostmöte i Västerås · 2018-11-08

Smart start beställarkompetens – Karlskoga 
Workshop · 2018-11-13

Smart start beställarkompetens – Westermo 
Workshop · 2018-11-20

Smart start beställarkompetens – Umeå 
Workshop · 2018-11-28

Automation Expo hos Enics 
Automation Expo · 2019-01-24

Chalmersarbete om den virtuella 
fabriken vinnare i Automation Student
Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg 
vann 2018 års upplaga av Automation Student med sitt 
examensarbete om den virtuella fabriken. Prisutdelningen 
genomfördes vid konferensen Automation Summit, den 9 
oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

– Vi har jobbat hårt med vårt examensarbete och det 
känns otroligt kul att bli uppmärksammad på det här sättet, 
konstaterade Amanda Dalstam i ett kort tacktal.

Debattartikel: Svenska politiker  
måste sätta sig in i AI
För att inte användningen av AI ska uppleva samma backlash 
som hanteringen av personuppgifter, bör myndigheter och 
politiker sätta sig in i tekniken för att tidigt skapa regleringar 
och ramar. Det skriver Daniel Akenine, nationell teknik- och 
säkerhetschef på Microsoft, i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet den 12 oktober. Tillsammans med bland andra 
Automation Regions Helena Blackbright är Daniel Akenine en av 
initiativtagarna till projektet addAI.


