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Diversifiering bygger
konkurrenskraft

Glimtar från Hannover

Sverige uppfattas som ett land som ligger i framkant i
transformationen till den digitala industrin. Vi är stolta
över vår uppfinningsrikedom med revolutionerade
innovationer och framstående forskning. Vi är
företagsamma och samarbetsvilliga och vi beskrivs ofta
som ett jämställt land med ett väl uppbyggt samhälle.
Svenska industriföretag har hög trovärdighet och ett gott
arbetsklimat. I mångt och mycket en rättvisande bild
att vara stolt över. Men vi kan inte stanna här. Vi måste
ständigt jobba för att behålla vår position, och nu vet
vi att konkurrenskraft och jämställhet går hand i hand.
Utan det ena så vacklar det andra.

I början av april medverkade Automation Region för
första gången på Hannovermässan, där vi tillsammans
med Svenska Mässan och tio utställande företag
ansvarade för en svensk automationspaviljong. Sverige
uppmärksammades internationellt som en industri- och
innovationsnation och automationspaviljongen utgjorde
en samlingspunkt för svenska företag, organisationer
och myndigheter.

Den största drivkraften hos ett företag är att vara
konkurrenskraftigt och konkurrenskraft handlar om
kompetens. Studier visar att en diversifierad arbetsplats
– med en blandning av unga och äldre medarbetare,
kvinnor och män, människor med olika erfarenhet, kultur
och bakgrund – är ett framgångsrecept. Kompetens är
inte en fråga om varifrån du kommer eller vilket kön du
har – det handlar om vad du kan bidra med.

– Vi för samtal med flera tyska kluster kring aktiviteter
som involverar företagen i vår region, säger Catarina
Berglund, processledare på Automation Region. På
nationell nivå pågår också en diskussion om hur vi
kommunicerar våra svenska styrkeområden. Här är
syftet att attrahera talanger och nya företag till Sverige.

Konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård och
företagen måste anstränga sig för att vara attraktiva. För
dagens unga – generation Y – har arbetsmiljö, kollegor,
utveckling och kreativitet stor betydelse när det gäller
val av arbetsgivare. Många föredrar helt enkelt att jobba
på ett schysst företag. Vi ser en utveckling där ojämlika
företag får allt svårare att rekrytera, medan jämlika
företag uppfattas som attraktiva arbetsgivare.
Malin Rosqvist
Programstrateg för PiiA

För Automation Region var åtagandet på
Hannovermässan en viktig pusselbit i den pågående
internationaliseringen av verksamheten.

Tillsammans med Svenska Mässan har Automation
Region även utvecklat relationerna med Deutche Messe
och Hannover Messe. Ett konkret exempel är att den
tyska mässan kommer medverka med en egen paviljong
när Scanautomatic och Processteknik genomförs nästa
gång, hösten 2020.
– Det här var inte bara en trevlig vecka i Tyskland, säger
Catarina Berglund. Vårt engagemang utgör starten på
ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans med våra
företag fortsätter att utveckla relationerna med den
tyska marknaden.

Kompetensutveckling för
yrkesverksamma
Mälardalens högskola har under de senaste åren gjort stora
satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma
inom industrin. Satsningen har nyligen blivit beviljad fortsatt
finansiering av KK-stiftelsen som anser att utbildningar som
dessa kan vara avgörande för svenska företags globala
konkurrenskraft.

Upptakt inför IASP World Conference
på Mjärdevi Science Park
Den 29 april deltog Automation Regions processledare Catarina
Berglund i en panel vid konferensen ”IASP European division
workshop 2019 – Tech with a purpose” som arrangerades på
Mjärdevi Science Park. IASP är en global organisation som
samlar teknikparker och innovationsmiljöer för att stimulera
tillväxt och internationalisering.

Tysk-svenskt seminarium och
mötesforum om Industrie 4.0
Den 21 maj bjuder Tysk-svenska Handelskammaren och
tyska departementet för näringsliv och energi in till ett
halvdagsseminarium i Stockholm med fokus på Industrie 4.0.
Hur långt har svensk och tysk industri kommit och vad kan vi lära
av varandra? Vid seminariet medverkar ett flertal tyska företag
och det finns möjlighet att boka individuella möten.

Kommande aktiviteter
Digitalisering av Sveriges infrastruktur
Frukostmöte i Västerås · 2019-05-14
Digitalisering av Sveriges infrastruktur
Frukostmöte i Stockholm · 2019-05-16
Digitala tvillingar – möjligheter och värde för industrin
Seminarium · 2019-05-22

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

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.

