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Pfizer investerar just nu 350 miljoner kronor med 
målet att fördubbla tillverkningstakten i anläggningen 
i Strängnäs. Bakgrunden till vår stora satsning i 
Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar. 
I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa 
att vi tillhör en stark region med många framstående 
automationsföretag och tillgång till rätt kompetens.

Vår utbyggnad möjliggör bland annat minskade 
omställningstider mellan varje batch av en produkt. 
Under sommaren stoppar vi produktionen för att 
färdigställa och testa all ny utrustning med målet att 
sedan starta med en i stort sett fördubblad kapacitet.

Inom multinationella bolag finns det alltid konkurrens 
mellan olika anläggningar när det till exempel handlar 
om var i världen en ny produkt ska tillverkas. Tillgång till 
kvalificerad personal – och även förmågan att attrahera 
och behålla duktiga medarbetare – är en viktig aspekt i 
denna positionering.

Life science är en kompetens- och teknikintensiv 
bransch och vi har gått in som medlemmar i Automation 
Region för att vara med och bidra till näringslivets 
utveckling. Genom att utbyta erfarenheter och diskutera 
gemensamma utmaningar – inom såväl teknik som 
kompetensförsörjning och andra områden – kan vi 
hitta nya, smarta lösningar tillsammans med våra 
leverantörer och branschkollegor.

Under 2019 firar vår produktion här i Strängnäs 70 
år. Sverige är ett litet land men vi har en framstående 
industri och en stark tradition av innovation och 
samarbete. Det gör att vi kan vara konkurrenskraftiga 
inom avancerad bioteknik, en sektor som är av stor vikt 
för Sveriges export – idag och i framtiden.

Helena Thelin 
Site Lead, Pfizer Health AB

Automation Region medverkar för första gången på 
Hannover Messe, världens största industrimässa. 
Tillsammans med Svenska Mässan och tio utställande 
företag bygger vi upp en automationspaviljong – ett 
skyltfönster för vår svenska kompetens och tradition av 
samverkan och innovation.

– Vi vill vara med och synliggöra den svenska 
automationsindustrin som i många avseenden är 
världsledande, säger Catarina Berglund, processledare 
på Automation Region. Tillsammans med Svenska 
Mässan och våra utställande företag skapar vi 
förutsättningar för nya affärer och innovativa 
samarbeten som även omfattar andra svenska 
styrkeområden än automation.

Automationspaviljongen utgörs av en drygt 100 
kvadratmeter stor, öppen yta i Hannovermässans hall 
11. Paviljongen rymmer en cafédel med ”spelhörna”, 
där besökarna kan ta del av en virtuell upplevelse eller 
bara koppla av med en kopp kaffe. Det finns också plats 
för en scen där tio utställande företag och inbjudna 
gäster presenterar goda exempel och diskuterar smarta 
lösningar.

Under samtliga mässdagar arrangeras mingel i 
paviljongen – antingen på morgonen, under lunchen 
eller på eftermiddagen. Syftet är att skapa en naturlig 
mötesplats för svenska automationsföretag som är 
på plats på mässan, och samtidigt stimulera till nya 
kontakter med internationella bolag.

Tio svenska företag medverkar som utställare 
i automationspaviljongen. I ett kompakt format 
möter besökarna representanter från den svenska 
automationsbranschen, aktörer som var och en visar 
upp sitt unika bidrag till framtidens smarta industri.



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
Utvecklingsdag med Västmanlands innovationssystem 
Konferens · 2019-03-14

Digital innovation @Västerås 
Lunchseminarium · 2019-03-18

Workshop on business models for digitalization 
Workshop · 2019-04-11

Workshop on the strategic implementation of AI 
Malmö · 2019-04-25

Uppskattat möte med finansiärer
Den 13 februari arrangerade Automation Region och Rise Sics 
Västerås ett besök på Vinnova inom ramen för programmet 
Innovationslots. Under förmiddagen presenterade finansiärer 
och andra aktörer sina insatser för att stötta forskning och 
innovation.

addAI nominerat till Sophiastipendiet
Sophiastipendiet belönar en svensk person, ett företag eller en 
organisation som på ett påtagligt sätt har bidragit till att lösa en 
samhällsutmaning med hjälp av AI. Ett av årets fem nominerade 
initiativ är addAI, där Automation Regions Helena Blackbright är 
en av initiativtagarna.

Maxat – studie av XR-implementering
Virtuell verklighet, VR, och förstärkt verklighet, AR, kan förändra 
och förenkla arbetet inom industrin. Tekniken är kraftfull och 
ger stor effekt vid lyckad implementering. Varför har inte fler 
företag anammat den nya tekniken och vad är utmaningarna 
med XR, som är den gemensamma benämningen på AR och VR? 
Projektet Maxat har sökt svaren med hjälp av en förstudie som 
avslutas i mars.


