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Hur når vi en optimerad
produktion?

Digitalisering – en komplex
process i flera dimensioner

Idag får vi ofta kunskap om ett företags förbättrings
möjligheter genom de medarbetare som arbetar nära
produktionen. De har ett unikt kunnande men tyvärr inte
alltid rätt verktyg och kompetens för att ta produktionen
till maximal kapacitet. Informationen måste kunna
spridas till andra delar av företaget samt delas med olika
tjänsteleverantörer, linjeintegratörer och maskinbyggare
som kan erbjuda en mer specialiserad analys.

Forskning visar att digitalisering bidrar till utveckling av
nya processer och organisationsformer. För ett företag
kan det innebära en rad möjligheter och utmaningar
som handlar om organisation, planering, ledarskap
och inte minst uppbyggnad av kunskap om den nya,
digitaliserade verksamheten.

Industriell IoT är ett sätt att lösa denna informations
spridning. Genom att läsa in produktionsdata och
lägga den på en molnplattform kan även de som
inte är ute i produktionen få detaljerad kunskap och
göra vidare analyser. En molnbaserad dataanalys har
dock begränsningar som grundar sig i att analysen
görs just i molnet. Att skicka data kostar pengar, det
kräver bandbredd och det tar tid. Det kan även finnas
legala eller säkerhetsmässiga skäl att inte skicka data
till molnet. Därför har olika metoder utvecklats för
att fysiskt lägga dataanalysen närmare användaren.
Samlingsnamnet för denna typ av teknik, som mer kan
ses som ett koncept, är Edge – kanten på molnet.
Så, på frågan om hur vi uppnår en optimerad produktion
blir svaret att tekniken och kompetensen redan finns.
Idag avgör istället två andra faktorer om potentialen i en
produktion nyttjas fullt ut. Den ena är kreativitet – den
tillgängliga processorkraften tillsammans med verktyg,
algoritmer och statistik gör möjligheterna oändliga.
Den andra är rätt ledarskap och organisering hos de
producerande bolagen.
Elin Nordmark
Produktchef Digital Enterprise, Siemens Digital Industries

Projektet Digitalisering i organisation och arbete
utforskar hur de mänskliga faktorerna påverkas när
digital teknik introduceras i industrin. Syftet är att öka
företagens möjligheter att tillvarata digitaliseringens
potential. Forskningen bedrivs vid Mälardalens högskola
på EST – akademin för ekonomi, samhälle och teknik.
Studien omfattar djupintervjuer med medarbetare på
åtta företag inom stål- och metallindustrin. Resultatet
visar att digitalisering är en komplex process med
både tekniska och organisatoriska dimensioner och
utmaningar. För att vara framgångsrik i digitaliseringen
krävs ett parallellt arbete med organisatorisk utveckling
och teknisk implementering.
– Organisationskultur är ett nyckelbegrepp som
ofta förbigås eftersom diskussionerna tenderar att
bli väldigt teknikorienterade, säger Marie Mörndal,
universitetslektor vid Mälardalens högskola. Vår
forskning pekar på att delaktighet och en stark
organisationskultur utgör basen för en framgångsrik
digital transformation. Det handlar om de
mjuka frågorna i en organisation, de sociala och
mellanmänskliga processerna.

Årets frukostmöten är på plats
Under 2020 genomför Automation Region 16 frukostmöten i
Västerås och Stockholm. Med utgångspunkt i våra tematiska
områden har vi identifierat ämnen som vi bedömer är relevanta
för industrins fortsatta utveckling. Från och med i år kommer
vi webbsända frukostmötena, och vi bjuder även in våra
medlemsföretag att föreslå föreläsare.

Möt nya kunder på Automation Expo
Automation Expo är en regional mässa i komprimerat format
där automationsföretag bjuds in att visa upp sina produkter
och tjänster. Under det kommande året arrangerar vi flera
Automation Expo runtom i landet inom ramen för Robotlyftet
– Tillväxtverkets satsning på automatisering av små och
medelstora företag.
Kostnaden för att ställa ut är endast 3 000 kronor exklusive
moms. Hittills har vi bokat datum för Automation Expo i
Örnsköldsvik, Skövde, Hultsfred, Linköping och Östersund.

Medlemmars och partners aktiviteter

Automation Regions aktiviteter

Nordic Growth – Startup business event

Automation Expo i Örnsköldsvik

Matchmakingevent i Stockholm 2020-02-05 · Arrangeras av
Arctic15

Automation Expo · 2020-02-11

Seminarium och prisutdelning IVA:s Smart industri

Frukostmöte i Västerås · 2020-03-03

Uppkopplad industri – vad händer med säkerheten?

Seminarium i Stockholm 2020-02-05 · Arrangeras av IVA

Uppkopplad industri – vad händer med säkerheten?

Lyckas med content marketing som B2B-företag

Frukostmöte i Stockholm · 2020-03-04

Frukostmöte i Västerås 2020-02-13 · Arrangeras av Axelent

Affärer och samverkan med företag i tyska Nürnberg

Lyckas med content marketing som B2B-företag

Paketresa · 2020-03-10

Lunchmöte i Örebro 2020-02-13 · Arrangeras av Axelent

Automation Expo i Skövde

Lyckas med content marketing som B2B-företag
Frukostmöte i Eskilstuna 2020-02-26 · Arrangeras av Axelent
Elektronikexpo 2020 i Umeå

Automation Expo · 2020-03-19
Automation Expo i Hultsfred
Automation Expo · 2020-03-24

Mässa i Umeå 2020-03-11 · Arrangeras av Elektronikexpo
Elektronikexpo 2020 i Västerås
Mässa i Västerås 2020-05-27 · Arrangeras av Elektronikexpo

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.

