
Hallå Emma, trainee i 
automationsbranschen

Chalmersstudenten Emma Vidarsson imponerade 
på juryn i Automation Student med en metod för 
att reducera industrirobotars energianvändning 
med upp till 30 procent. Hon tog emot 
förstapriset vid konferensen Automation Summit 
i september 2015 och påbörjade samtidigt en 
ettårig traineetjänst på Siemens. Vi är nyfikna på 
hennes första tid på jobbet, vilka vibbar hon får 
av automationsbranschen och vilka förväntningar 
hon har inför framtiden – hallå Emma!

Hur var det att vinna Automation Student?

Jag startade traineetjänsten på Siemens den 
första september så vid prisutdelningen hade 
jag hunnit med två dagar på nya jobbet. Det 
kändes lite speciellt att chefen, Göran Persson, 
divisionschef på Process Industries and Drives, 
satt i publiken när jag höll min presentation. 
Därmed grusades också mina planer på att ”flyga 
under radarn” de första veckorna på jobbet, haha. 
Uppmärksamheten kring utmärkelsen har varit 
otroligt positivt, en dörröppnare och något att 
relatera till när jag har träffat och lärt känna mina 
nya kollegor.

Ditt examensarbete har fått stor 
uppmärksamhet, hur förklarar du intresset?

Arbetet ligger i linje med värden som är aktuella 
just nu – hållbar produktion, resurseffektivitet 
och smart industri. Det är extra kul att Siemens 
tar en aktiv roll i utvecklingen genom att lyfta 
dessa frågor i diskussioner med politiker och 
industriledare.

Virtuell teknik med verkliga 
möjligheter

Med största sannolikhet 
kommer 2016 bli året då 
begreppet Virtual Reality 
(VR) kommer att vara på 
mångas läppar. Med hjälp 
av VR blir användaren 
placerad i en helt 
omslutande virtuell värld. 
Där kan användaren titta 

runt och interagera som om det vore verklighet. 
Men sanningen är att VR inte är en ny teknik 
utan har en historia som sträcker sig tillbaka till 
50-talet. Sedan dess har tekniken kommit och 
gått i olika vågor genom decennierna, men aldrig 
riktigt slagit igenom. Frågan som många funderar 
på är: Varför har VR blivit hett just nu och varför 
har det inte slagit igenom tidigare?

Dagens VR-trend har vi bland annat utvecklingen 
av mobiltelefoner att tacka för. I takt med att 
skärmarna och hårdvaran har blivit bättre har nya 
användningsområden för den mobila tekniken 
vuxit fram. Detta i kombination med olika sensorer 
som kan läsa av hur enheter rör sig har gett oss 
utmärkta möjligheter att konsumera information 
på nya sätt. Vi har även flera världsledande IT-
företag, där Facebook, Google och Samsung 
är några exempel, som är med och driver VR-
tekniken framåt.
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Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med 
produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region 
syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och 
kompetens inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Virtual Reality – ett nytt sätt att se på framtiden 
Frukostmöte i Västerås · 2016-03-08

Automation Expo i Nyköping 
Minimässa · 2016-03-10

Virtual Reality – ett nytt sätt att se på framtiden 
Frukostmöte i Stockholm · 2016-03-15

Framtidens produktion 
Seminarium · 2016-03-16

   
Öppet årsmöte och automationsmingel 
Årsmöte · 2016-03-18

Gör framgångsrika affärer i Norge 
Seminarium · 2016-03-22

Stormöte Energi 
Seminarium · 2016-04-14

Nya medlemmar i Automation Region

Vi har nöjet att välkomna företagen ACTE Solutions AB, Gerdins Nordkomponent AB och Omron 
Electronics AB som nya medlemmar i Automation Region.

Treårsjubileum för 
Automationsnästet i Ny Teknik
Under de senaste tre åren har Automation Region varit 
med och tagit fram inte mindre än 25 Automationsnästen 
som har presenterats i tidningen Ny Teknik Automation. 
Med anledning av treårsjubileumet publicerades ett antal 
tillbakablickar i Ny Teknik Automation den 17 februari.

Välkommen till Automation Expo 
på Eberspächer
Den 10 mars bjuder Eberspächer Exhaust Technology 
Sweden AB i Nyköping in till Automation Expo. Stephan 
Backhaus, Senior Manufacturing Engineering Manager, 
presenterar verksamheten och medverkar gör även 
Magnus Wiktosson, professor i produktionssystem 
vid Mälardalens högskola. För den som är intresserad 
erbjuds även en guidad tur i fabriken.

Expot genomförs i samarbete med Eberspächer, 
Nyköpings kommun och Mälardalen Industrial 
Technology Center – MITC.


