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På ABB Control Technologies utvecklar och säljer vi det 
världsledande styrsystemet 800xA. En utmaning som 
vi delar med våra kunder är att attrahera ungdomar 
till automationsbranschen. Hur ändrar vi deras bild av 
exempelvis operatörsarbete? ABB arbetar oerhört mycket 
med såväl ergonomi som design, eftersom det är avgörande 
för att skapa en attraktiv arbetsplats för våra kunder. Vi 
säljer kompletta kontrollrumslösningar inklusive design och 
möbler – inte för att vår affärsidé primärt är att sälja möbler, 
men för att konceptet som sådant driver försäljningen av våra 
styrsystem och differentierar oss från konkurrenterna.
Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan äldre 
styrsystem och våra nyaste erbjudanden. Hur kan kunderna 
hålla de äldre systemen vid liv samtidigt som de moderniserar 
och effektiviserar sin anläggning? Det är en svår balansgång 
också för oss på ABB eftersom vi måste hålla äldre system vid 
liv samtidigt som vi tittar bortom dagens alternativ för att inte 
missa nya trender – totalt sett innebär det ett enormt spann 
som ska täckas med de resurser som står till förfogande.

Nästan all verksamhet i vår 
bransch handlar om människor, 
att samarbeta, att gå åt samma 
håll; hur tydliggör vi det? Det är 
en utmanande och stimulerande 
bransch med globala kontakter, 
en fantastiskt spännande miljö 
att vara verksam i. Det finns få 
branscher – eller företag – som 

erbjuder samma möjligheter!
Här har automationsbranschen och Automation Region 
sin kanske största utmaning, där jag gärna ställer upp och 
bidrar. I förlängningen är det framförallt i det långsiktiga 
rekryteringsperspektivet som Automation Region kan bidra 
för att väcka intresset kring en oerhört spännande och 
intressant bransch.
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ABB Control Technologies

Automation Regions medlemsföretag Bombardier och Addiva 
har sedan flera år ett nära samarbete, där det större företaget 
drar nytta av Addivas nisch- och specialistkunskap. Deras 
gemensamma arbete har bland annat resulterat i AddTrack, 
ett system för såväl tågoperatörer som tågtillverkare som 
leder till färre oplanerade stopp.

– Som ett resultat av samverkan har vi skapat en unik 
affärsmodell som gynnar alla parter och gör att vi når 
nya marknader tillsammans, berättar Addivas vd Björn 
Lindström. Det gör att vi vidgar Bombardiers erbjudande 
hos kärnkunderna med merförsäljning som resultat, men vi 
hittar även intressanta affärer som ligger utanför Bombardiers 
normala kundbas.
AddTrack är det nyaste systemet som hjälper till att registrera 
avvikelser och identifiera fel – förhoppningsvis innan 

Balansgång

Klustersamverkan för färre förseningar
någonting allvarligt 
inträffar. De tåg 
som levereras från 
Bombardier följs 
upp på ett sätt 
som optimerar 
underhållet och 
undviker tågstopp 
med hjälp av statistik och visualiseringsteknik.
Förutom hos Bombardier används systemet även av 
exempelvis SJ och Green Cargo, men marknaden är betydligt 
större än så; problemen som adresseras är lika vanliga här 
som i Amerika eller Asien.
Läs hela artikeln om samverkansexemplet mellan Bombardier 
och Addiva på www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
2/12 – frukostmöte med MDH och Produktionslyftet (Sthlm)
3/12 – förlängt frukostmöte kring Open Innovation (Västerås)
4/12 – julmingel på Expectrum/gamla Rådhuset (Västerås)
18-21/3 – MAX på Stockholmsmässan (Älvsjö)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research · ABB Discrete Automation and 
Motion · ABB Process Automation · ABB Low Voltage 
Products · ABB SA Products · Acando · Acreo · Addiva · 
AddQ Consulting · Aros Circle · Atlas Copco Secoroc · Beijer 
Electronics Automation · Bellvox · Boman Communication · 
Bombardier · CAG Mälardalen · Capgemini · Combitech · COPA-
DATA · Condesign · CNC Factory · CrossControl · Data Respons · 
DeltaElectric · Digital Mechanics · DynaMate Industrial Services · 
EIE Maskin · ELE Engineering · Elektronikkonsult · Elit · Else · 
Eltech Automation · Esab Engineering · Etteplan · Flintec · 
Frontit · Gylling Teknik · HMS Networks · Horner APG · Hugo 
Tillquist · ICA · Infotiv · Invensys Wonderware · Know IT · Koteko · 
Level21 · LP Innovation · LÅ-Konsult · Mackmyra Svensk Whisky · 
Metrum · Mimer Info Tech · Motion Control · Netcontrol · 
Novotek · Pepperl+Fuchs · PRC Engineering · Prevas · Pöyry 
SwedPower · RealTest · Regal Components · Rejlers · Rockwell 
Automation · Schneider Electric · SICS · Siemens · Sigholm 
Konsult · Smidja · Solvina · Tieto · TKG · Tritech · Westermo · 
Westinghouse · Xdin · XMReality · ÅF

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

Vi välkomnar XMReality som ny medlem!
XMReality AB levererar mobila lösningar för Remote 
Guidance, primärt för industriella användare som behöver 
lösa tekniska problem just när och där de uppstår, guidade 
via internet av en avlägsen expert. Företaget vänder 
sig till tillverkningsindustrier som vill minimera sina 
produktionsförluster, leverantörer till tillverkningsindustrin 
som vill kunna erbjuda sina kunder snabbare och effektivare 
support samt till Service 
Partners som vill kunna 
erbjuda snabbare och 
effektivare tjänster. Läs mer på www.xmreality.se.

Vilken mässa vill du delta på?
Ifjol arrangerade Automation Region både 
mässdeltagande och kringarrangemang 
vid ett par tillfällen. Vi deltog med 
samlingsmonter på MAX i Stockholm/
Älvsjö liksom på Scanautomatic/Process-
Teknik i Göteborg – till Göteborg ordnade vi även en grupp-
resa. Dessa mässor arrangeras återigen under nästa år; MAX i 
mars och Scanautomatic/ProcessTeknik i oktober. Dessutom 
arrangeras Elmia Automation i Jönköping i maj. Vilken eller 
vilka mässor är du mest intresserad av? Hur vill du delta? Som 
besökare, som utställare, som föreläsare? Vi planerar någon 
form av närvaro på alla tre mässorna, men vill ha din input för 
planeringen. Du kanske har förslag på andra mässor? Alla tips, 
frågor och/eller önskemål är välkomna – skicka ett mejl före 
årsskiftet till anna.sandberg@automationregion.com!

Förnyelse och förbättringsarbete
Frukostmötet den 5 november med tema kring förnyelse 
och förbättringsarbete lockade ett drygt 20-tal deltagare. 

Huvudföreläsare var 
Joakim Netz (bilden) som 
presenterade slutsatserna 
i sin doktorsavhandling 
där han forskat på 
företag som satsar på nya 
affärsområden. Därefter 
presenterade Daniel 

Gåsvaer den nationella satsningen Produktionslyftet, där 
företagen utvecklar sin egen förmåga att förbättra sin 
konkurrenskraft. Efteråt blev det fortsatta diskussioner med 
ett stort engagemang från deltagarna. Den 2 december kör vi 
en repris på upplägget – men med Björn Langbeck istället för 
Daniel Gåsvaer – och i decembers nyhetsbrev kommer vi även 
att publicera en artikel baserad på Joakim Netz presentation.

Möte med aktiv affärsutvecklingsgrupp
Den 21 november var det möte och ”aktivitetsdag” för 
medlemmarna i affärsutvecklingsgruppen samt ett 
studiebesök som var 
öppet för alla medlemmar. 
Affärsutvecklingsgruppen 
under ledning av Christer 
Gerdtman står bland annat 
bakom klustersatsningar 
som Automation Expo 
och Automationsnästet. 
Automation Regions processledare Mikael Klintberg passade 
på att inleda mötet med en kort genomgång av Automation 
Regions närmaste planer. Efter ordinarie möte och lunch 
var det dags för studiebesök på ICA Centrallager, där Lars 
Östrot kunde visa de automationsprocesser som finns på 
en av Sveriges största lageranläggningar för distribution till 
detaljhandeln.

Mälardalen Industrial Technology Center
Mälardalen Industrial Technology 
Center – MITC – vid Mälardalens 
högskola har skapats för att bättre 
matcha näringslivets och högskolans 
olika behov, ett initiativ som givetvis 
är intressant också för Automation 
Region. Den 21 november arrangerade 
de ett event för att dela med 
sig av erfarenheter, resultat och 

framgångar av samverkan mellan akademi och näringsliv 
i regionen, något som lockade ett drygt 100-tal deltagare 
till Eskilstuna. Dagen bjöd på flera föreläsningar, däribland 
från Produktionslyftsföretaget Eepabs vd Mikael Joki. 
Produktionslyftet, som Automation Region också samverkat 
med en del under hösten, är samverkanspartner till MITC. 
Eventet avslutades med norrmannen Anders Indset (bilden) 
som talade mycket inspirerande under rubriken ”Key Drivers 
of European Manufacturing”.


