
Jakten på framtidens kompetens
Från ett år till ett annat ökade antalet RAIA (röststyrda 
AI-assistenter) på den amerikanska marknaden med 
nästan 400 procent (Mary Meeker, 2018). Adaptionen 
på marknaden är snabbare än för någon tidigare teknik. 
Det går så snabbt att Google helt plötsligt insett att de 
har fått rejäl konkurrens på sin mest centrala produkt 
– sökmotorn. Amerikanerna slutar att söka via text och 
använder istället röstkommandon.

En framtid förutspås där Google inte längre är 
världsledande på sökningar online. Alltså, ytterligare ett 
nästan ruggigt exempel på att ingen marknadsposition 
är skyddad från snabba förändringar. Det saknas inte 
heller exempel inom automotive och retail.

Den första till fjärde november i år genomförs 
NorthSpawn i Västerås. Det är ett Lan-, expo- och 
hackathon-event som samlar nästa generations digitala 
e-sportare och programmerare för att njuta av den 
teknik och de plattformar som är aktuella just nu.

En viktig ambition med NorthSpawn är att lyfta 
företagens förståelse för hur framtidens kompetens 
byggs och vilka verktyg som används idag. Vi siktar på 
att göra det möjligt att lära känna en värld som annars 
kanske är osynlig för många vuxna. För vi tror att 
den förståelsen både kan och bör skapa insikter i hur 
framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut.

Hur håller sig arbetsgivare attraktiva för en generation 
som är vana att agera självständigt, i en internationell 
miljö, med snabb feedback och tydlig utvecklingstrappa? 
Omvänt är det också bra för e-sportare att möta företag 
som förstår deras kompetens och vet hur den kan 
komma till nytta. Sådana företag kommer ha en fördel i 
jakten på framtidens kompetens.

Niclas Sigholm 
Vd på Sigholm Konsult

Har du koll på RPA?
Robot Process Automation (RPA) innebär 
automatisering och effektivisering av repetitiva, 
administrativa moment. Automation Regions 
frukostmöten i september gick under parollen: Anställ en 
robot och frigör tid för värdeskapande uppgifter!

Den 6 september genomfördes frukostmötet i Västerås 
med hela 110 deltagare på plats – uppenbarligen är RPA 
något som många funderar på just nu.

Ketti Dahlström, Practice Lead på Automation Regions 
medlemsföretag Acando, inledde och berättade att 
40 procent av alla nordiska storbolag har påbörjat 
implementeringen av RPA. Robotarna tar hand om 
repetitiva arbetsuppgifter och en av flera fördelar är att 
automatisering minimerar fel.

– En robot gör inte fel om vi inte har instruerat den att 
göra fel, förklarade Ketti Dahlström. Det första steget är 
att inventera vilka processer som kan robotiseras. Det 
kan till exempel handla om bokföring, fakturering och 
offertframtagningar.

Morgonens andra talare var Stina Gustavsson, Channel 
and Alliance Director Nordics på företaget UiPath. Hon 
visade exempel på hur RPA kan ge såväl finansiella som 
kvalitativa värden i en organisation.

– Betrakta roboten som en digital medarbetare, även 
om den kanske inte är så rolig att prata med, resonerade 
Stina Gustavsson. Den kan ta över delar av en process 
eller underlätta ditt arbete på annat sätt.

Hon betonade också att machine learning är ett område 
som utvecklas snabbt. Medan dagens robotar i stort sett 
enbart följer instruktioner så kommer framtidens digitala 
medhjälpare lära av sina egna misstag.
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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:

Möt oss på Scanautomatic & 
ProcessTeknik
Den 9-11 oktober flyttar vi på Automation Region alla 
tillgängliga resurser till automationsmässan Scanautomatic 
& ProcessTeknik i Göteborg. I vår montern har du bland annat 
möjlighet att testa olika varianter av virtual och augmented 
reality. Bekanta dig med vision-system för robotar och titta 
närmare på smart inomhuspositionering. Dessutom – Digimania, 
Automation Summit och Night Aut …

Kommande aktiviteter
Allt du behöver veta om molnsäkerhet 
Frukostmöte med Automation Expo i Västerås · 2018-10-05

Night Aut – festkväll i Göteborg 
Social aktivitet · 2018-10-09

Kan spelteknik och gaming ta automationsindustrin till nästa level? 
Seminarium · 2018-11-01

Nätverket fortsätter växa
Efter sommaren har vi haft glädjen att välkomna fyra nya 
medlemmar till Automation Region – Cybercom, Gimic, New 
Innovation Management samt PerceptiLabs. Diskussioner med 
fler intressanta aktörer pågår för fullt och vi ser fram emot en 
spännande höst.

Eisenhower Fellowship-stipendiat 
besökte Västerås
Den 21 september mötte Automation Region Jay Kothari, en 
av 2018 års Eisenhower Fellowship-stipendiater, och Lopa 
Desai, Managing Director på Niraat Investment. Under besöket i 
Västerås träffade de representanter från bland andra Robotdalen, 
ABB, Create och RISE SICS.


