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Vi har alla hört om bristen på ingenjörer och tekniker, att 
företagen har ett skriande behov av kompetent personal 

– ofta i kombination med att de säger att personalen är 
den viktigaste resursen. Men är det verkligen så? Ser vi på 
företag som söker folk så önskar alla sig en 30-35 åring med 
minst fem års arbetslivserfarenhet. Dessa företag väljer 
att spendera mycket pengar för att hitta dessa personer. 
Samtidigt finns det massor med folk som söker arbete; 
problemet är att de inte har rätt utbildning eller saknar 
arbetslivserfarenhet. Varför inte lägga pengarna på att lära 
upp nya medarbetare?
Ingen förväntar sig att en direktör ska sköta företagets 
bokföring, utan det anställer företagen ekonomer till. 
Ingenjörer däremot … De ska hålla på med ekonomiska 
rapporter, skriva protokoll, boka resor och möten med mera. 
Precis som läkaren har en läkarsekreterare borde företagen 
anställa ingenjörssekreterare! Enklare uppgifter borde lejas 
på utomstående eller till andra i organisationen; ingenjören 

ska inte sitta och renrita schemat, 
låt ett ritbiträde göra det. Vi kan 
avlasta ingenjörerna genom 
att anställa medarbetare med 

”enklare” utbildning – och på så 
sätt får vi loss en civilingenjör till 
kostnaden av en assistent!
Nu finns det tyvärr inga 
färdiga ”underingenjörer”, 

”ingenjörssekreterare” eller 
liknande, så vi kanske skulle ta och utbilda några själva? 
Internt kan vi satsa på att kompetensutveckla medarbetarna 
så att de klarar alltmer avancerade uppgifter, samtidigt 
som vi tar in nya medarbetare för att lära upp på plats. En 
arbetsrockad helt enkelt. 
 
Christer Gerdtman · Motion Control 
Vinnare av Guldstänks Årets Rekryterare 2011

Den 16 mars genomfördes Automation Regions årsmöte på 
Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Processledare 
Helena Jerregård hälsade alla välkomna till årsmötet med 
trendspaning kring framtidens utmaningar. Helena inledde 
med en kortare genomgång över viktiga händelser 2011 
och kunde konstatera att intresset för företagsklustret är 
fortsatt stort.
Efter genomgången genomfördes under styrelseordförande 
Erik Ojas ledning själva årsmötet. Åhörarna fick redovisat att 
ekonomin är i balans och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
Efter att årsmötets klubbats igenom tog i tur och ordning 
Anders Aabakken från Bombardier Transportation, Erik 
Oja från ABB Process Automation, Monica Bellgran från 
Mälardalens högskola och Exportrådets chefsekonom 

En arbetsrockad för fler ingenjörer

Årsmöte med trendspaning

Erik Oja, Magnus Månson 
och Helena Jerregård.

Mauro Gozzo för 
varsitt mycket 
intressant föredrag.
Innan det avslutande 
fredagsminglet tog 
över passade Helena 
och styrelsen på 
att avtacka avgående 
styrelsemedlemmen Magnus Månson, som varit aktiv i 
Automation Region sedan starten. Magnus har varit en 
stor tillgång i styrelsearbetet och ett starkt stöd även för 
ledningen med sin djupa kunskap, sitt breda nätverk 
och – inte minst – sin finurliga humor. Läs referatet på 
www.automationregion.com.
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Kalendarium – se även hemsidan!
3/4 – frukostmöte med ABB (Västerås)
24/4 – Automation Expo (Södertälje)
5/6 – frukostmöte med Affärsplan Västmanland (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
AddQ Consulting
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bellvox
Boman Communication
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
COPA-DATA
Condesign
CrossControl
Digital Mechanics
DynaMate Industrial Services
Dynamis
EIE Maskin
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Epsilon
Esab Engineering
Etteplan
Flintec
Frontit

Gylling Teknik
HMS Networks
Horner APG
ICA
Imego
Infotiv
Know IT
Koteko
LP Innovation
LÅ-Konsult
Metrum
Mimer Info Tech 
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Pepperl+Fuchs
Prevas
Pöyry SwedPower
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
SICS
Siemens
Smidja 
Solvina
Tieto
TKG
Westermo
Westinghouse
ÅF

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser samt annan information hittar du på

Stöd till ungdomars teknikintresse
First Lego League är en 
teknik- och kunskapstävling 
för barn/ungdomar i åldrarna 
10-16 år som på regional nivå 
drivs av Västerås stad/IDA. Avsikten med tävlingen är 
att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik 
och naturvetenskap. Finansieringen av tävlingen 
har bekostats av Västerås stad samt Länsstyrelsen 
Västmanland, vilka har för avsikt att dra sig ur. Den som 
är intresserad av att veta mer och eventuellt bidra till 
finansieringen är välkommen att kontakta projektledare 
michael.fredqvist@vasteras.se.

Monter på Scanautomatic och M.A.X
Under hösten 2012 arrangeras två viktiga branschmässor 

– M.A.X på Stockholmsmässan och Scanautomatic/
Processteknik på Svenska Mässan i Göteborg. 
Automation Region satsar på båda mässorna och bjuder 
in våra medlemsföretag att medverka tillsammans med 
oss. Ni bestämmer själva om ni vill boka in er på den ena 
eller på båda mässorna. Mer information kommer inom 
kort – mer vet stefan.hollertz@automationregion.com.

Lyckad start i Stockholm
Den 15 mars samlades ett 30-tal automationsintresserade 
från både leverantörer och kundföretag till Automation 
Regions första frukostmöte på Stockholmsmässan 
i Älvsjö. Det blev en riktigt bra rivstart för klustrets 
aktiviteter i östra delen av Mälardalen där dagens tema 

– ”Lean och automation för effektiv produktion” – fick 
åhörarna att delta med stort engagemang och många 
frågor. Föreläsare var Raymond Fernström (Tebex 
Cables) och Hans Reich (Produktionslyftet). Mer vet 
gunnar.iggendal@automationregion.com.

Ny ledare för kompetensprojektet
I arbetet med kompetensutveckling 
enligt de medel Automation Region 
tilldelats av Europeiska Socialfonden 
har Nina von Krusenstierna tillträtt som 
projektledare för Automation Region 
Kompetens. Projektet omsluter nio 
miljoner kronor och löper över två år. 

Mer vet nina.von.krusenstierna@automationregion.com.

Helena blir vd för SICS i Västerås
Automation Regions 
processledare Helena Jerregård 
tillträder officiellt som vd för 
SICS i Västerås den 1 maj, då 
verksamheten i regionen drar 
igång. Helena kvarstår som 
processledare för företagsklustret 
och kombinerar de båda halvtidstjänsterna med fokus på 
synergier inom konkreta uppdragsforskningsprojekt. Mer 
information har helena.jerregard@automationregion.com.

Välbesökt rekryteringsmässa
Den 7 mars köade besökarna till Bombardier Arena 
Västerås för att träffa några av de cirka 150 utställarna, 
däribland Automation Region. Tillsammans med 
Mälardalens högskola tipsade vi ungdomar och andra om 
yrkeshögskolans automationsutbildning samt generellt om 
ingenjörsbehovet inom automationsbranschen. Mer vet 
helena.jerregard@automationregion.com.


