
Välkommen!
Tema: Industrins omställningskraft och förnyelse

Vi håller på att förbereda det sista så passa gärna på att kontrollera att 
din mikrofon är avstängd och att uppkopplingen fungerar som den ska.
Du kan också ta fram chattrutan eftersom vi kommer att använda den 
under mötet.

För dig som är ny in i plattformen TEAMS så kan det vara skönt att veta 
att du kan styra kameran och din mikrofons inställningar via 
kontrollpanelen i TEAMS. På kontrollpanelen finns även knappen för att 
ta fram chattfunktionen. Så här ser kontrollen ut.



Industrins omställningskraft 
och förnyelse
Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling



Tidsserie 2010-2020:
Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller 
produktion/försäljningsvolym?

2020-05-183 Källa: Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen

Andel högre, andel lägre och nettotal
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Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad 
gäller produktion/försäljningsvolym?

2020-05-184

Uppdelat på bransch

Källa: Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen
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Tror du att produktionen/försäljningsvolymen i ditt företag, om sex månader, 
kommer att vara…?

2020-05-185

Uppdelat på bransch

Källa: Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen
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Varsel per månad
Antal varslade personer

Källa: Arbetsförmedlingen via Macrobonds
Not: Serien "Antal, trend" visar en säsongsrensad och utjämnad serie. I serien rensas den slumpvisa variationen bort vilket gör det lättare att 
tolka utvecklingen på arbetsmarknaden. *Varsel i maj avser perioden 1-8 maj, värdet är preliminärt och kan revideras. 

Hämtat: 2020-05-13 16:55

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

jan-81 jan-86 jan-91 jan-96 jan-01 jan-06 jan-11 jan-16

Antal Antal, trend
2020-05-186



Jämfört med för sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad 
gäller antal anställda?

2020-05-187

Uppdelat på bransch

Källa: Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen
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Har ert företag varslat, eller planerar att varsla 
personal inom den närmsta framtiden?

2020-05-188
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Tror du att antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?

2020-05-189

Uppdelat på bransch

Källa: Svenskt Näringsliv, Företagarpanelen
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Upplever ni finansierings- eller likviditetsproblem på 
grund av Corona-krisen?

2020-05-1810
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SN har presenterat åtgärdsförslag

• Nationellt räddningspaket 200 miljarder:
• Stärkt system för korttidspermittering
• Räddningsersättning vid omsättningsfall
• Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag
• Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga 

kreditgarantier
• Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen
• Säkra varurörligheten inom EU

• Kommunala åtgärdspaket x 2
• Anstånd betalning eller sänkningar av avgifter, hyror och arrenden
• Nedkortade betalningstider till leverantörer
• Dela på kostnader inställda evenemang
• Framskjutna tillsynsbesök
• Sänkta hyror
• Tidigarelagda investeringar och inköp

2020-05-1811



Regering och kommuner har agerat

• Pengar till kommunerna för smittspridning och sjukvård
• Möjlighet till korttidsarbete där staten täcker en stor del av kostnaden
• Slopad karensdag, lättare och högre A-kassa
• Lägre arbetsgivaravgifter
• Uppskov med skatter
• Garantier och likviditet för företag
• Hyresstöd
• Omsättningsstöd

= Sammantaget uppgår insatserna 150 miljarder kr

• 272 kommuner, varav samtliga i Västmanland, har infört åtgärder för att stötta 
sitt näringsliv

• 16 Länsstyrelser har infört näringsstödjande åtgärder

2020-05-1812



Vilken eller vilka av följande åtgärder tror du att ditt 
företag kommer använda sig av?

2020-05-1813
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Men…

• Mycket fortfarande oklart och detaljer saknas, en del stöd redan slut.
• Långa handläggningstider
• Lån hjälper inte
• Nya företag missas i hög grad

2020-05-1814



Sfären Svenskt Näringsliv under Corona

Svenskt Näringsliv
• Samlar och förmedlar företagens bild
• Samtalar med regering, regioner, länsstyrelser, kommuner
• Förser företagen med information, jour, webinarier
Medlemsorganisationerna/branschförbunden
• Sluter avtal korttidspermittering
• Arbetsrättslig rådgivning
• Branschfrågor
TSL och TRR
• Hjälper uppsagda till omställning genom utbildning och nya jobb
Finfa
• Hanterar tillfälliga ändringar i socialförsäkringar

2020-05-1815



Fokus framöver

Utmaningar
• Tidigare fungerande globala värdekedjor har brutits upp
• Många företag riskerar att slås ut
• Hög arbetslöshet som speciellt drabbar de senast tillkomna på 

arbetsmarknaden. Förvärrade integrationsproblem
• Svagare offentliga intäkter och tryck uppåt på utgifterna leder till risk för 

skattehöjningar

Åtgärder
• Utbildning/matchning/kompetensförsörjning
• Återstarta Sverige
• Bättre företagsklimat
• Effektivare offentlig sektor (upphandling, myndighetsutövning mm)
• Värna EU:s inre marknad

2020-05-1816









5 km teststräcka Tillberga – Tortuna



Vill du veta mer? 
Kontakta Anna Wallén!

anna.wallen@jarnvagsklustret.se





M
em

be
r o

rg
an

is
at

io
ns

 –
up

da
te

d
20

20
-0

3-
04

Automation Region is the leading innovation cluster within automation and digitalization. We bring together 
more than 130 members and partners. Learn more: www.automationregion.com.



> 550
Company visits or meetings to 
find innovative projects and 
collaborations (2016-2019)

> 140
Events – breakfast seminars, 
Automation Expo, Do-tanks and 
conferences (2016-2019)

15 %
Annual increase in the number 
of members, 2008 to 2019

> 6.000
Visitors to our different
activities (2016-2019)



Breakfast seminars
Spreading knowledge of automation and digitization



Automation Expo
Business opportunities for small and medium-sized enterprises



Automation Region’s & Corona nu
• Kopplingen mellan industrin och Regionen
• Industrins omställning
• Kompetensspridning i nya format
• Smart Textiles



Automation Region’s & efter Corona
• Livslånga lärandet, vår roll

• Industrins utmaningar

• Utlysningar

• Forskning

• Robotlyftet, TVV, IUC, Robotdalen, RISE

– Automation Expo
– Beställarkompetens





Online-Kurser
från

Mälardalens Högskola
för

Yrkesverksamma

mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning


Mälardalens högskola i siffror (2019)

● Studenter 16 238
● Utbildningsprogram 55
● Kurser 1025
● Helårsstudenter: 7 394
● Medarbetare: 1002

● Doktorander: 215 varav 73 externa
● Professorer: 91
● Lärare 504

● Internationella avtal 145 avtal med 47 länder

31



Samverkan i Regionen

about:blank


MDH:s forskningsområden

Framtidens energi
Processoptimering för 
industriprocesser och
energisektorn

Inbyggda system
Datorer i produkter och 
produktionssystem

Innovation och 
produktrealisering 
Metoder och verktyg från 
idé till produktion och 
kund 

Industriell ekonomi, 
organisation och 
arbetslivsvetenskap
Processer för 
förändring och 
förnyelse

Hälsa och välfärd
Vård och medicin 
möter social- och 
beteendevetenskap

Utbildningsvetenskap 
och matematik
Didaktik för framtidens 
utbildning, yrkesverk-
samhet och utbildnings-
system



mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning
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MDH kan erbjuda
kompetensutveckling
inom många olika
områden

mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning


Lifelong Learning at Mälardalen University
(Technology areas)

• On-line courses for professionals 
• Developed in close cooperation with 

industry

• Gives university credits
• Free-of-charge for employees in Sweden and 

EU/EEA and Swiss citizens

Environmental and Energy Engineering
• Circular Economy
• Climate Change
• Sustainable Development

Applied AI
• Big Data
• Machine Learning
• Predictive Analytics

Software Engineering
• Dependable Software
• Internet-of-Things
• Software Test

Production Engineering
• Industry 4.0
• Lean Production
• Simulation

mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training

about:blank
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Extra Courses starting in May 2020
● QA - Model based testing in practice, 2.5 credits, Starts May 4

This course deals with model-based testing, a class of technologies shown to be effective and efficient in 
assessing the quality and correctness of large software systems.
Throughout the course the participants will learn how to design and use model-based testing tools, how to 
create realistic models and how to use these models to automate the testing process in their organisation.

● QA - Regression testing and fault prediction, 2.5 credits, Starts May 4
To get an in-depth understanding of techniques for selecting test cases that should be executed following 
changes to the software under test and to use software fault prediction models as a way to provide quality 
estimates using measurements from design and testing processes.

● Systems-of-Systems Engineering, 2.5 credits, Starts May 4
In contemporary society, almost everything is getting digital and connected. In the Systems-of-Systems 
Engineering course, you will learn the principles for how to make these digitalised systems collaborate 
effectively.

● Deep Learning for Industrial Imaging, 2.5 credits, Starts May 11
This course will teach you how to build convolutional neural networks. You will learn to design intelligent 
systems using deep learning for classification, annotation, and object recognition.

● Predictive Data Analytics, 2.5 credits, Starts May 11
The course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting 
using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from 
big data sets for analytical modeling.

mdh.se/utbildning/fortbildning/extrainsatta-distanskurser-for-svensk-industri

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance---model-based-testing-in-practice
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance---regression-testing-and-fault-prediction
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-systems-of-systems-engineering
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-deep-learning-for-industrial-imaging
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-predictive-data-analytics
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/extrainsatta-distanskurser-for-svensk-industri


Kurser i Miljö- och Energi-teknik
som startar i september 2020

● Tillämpning av industriell processtyrning,
2.5 hp
The course will present real-world applications of control methods for 
energy processes and power plants. Practical considerations will be 
made on selecting the best control architecture and including 
modifications to improve control response.

●Mätmetoder i strömning och värmeöverföring, 
2.5 hp
For engineers and scientists who want to understand experimental 
measurements in fluids, this course can give you the gist of the subject in 
a quick and efficient way.

https://www.mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training/environment-and-energy

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-implementation-of-industrial-process-control
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-measurement-techniques-in-fluid-flow-and-heat-transfer
about:blank


Kurser i Miljö- och Energi-teknik
som startar i november 2020

● Luftkvalitetshantering, 2.5 hp
In this course you will learn about the most common air pollutants and their emission. You will 
learn how to monitor, assess and model the distribution of air pollution, and how to control 
emissions from motor vehicles and stationary sources. 

● Tillämpad spektroskopi för framtida energi- och miljösystem, 2.5 hp
In this course, you will learn how the spectroscopy techniques can be used to analyse 
chemical and structural properties of various materials by interactions with electromagnetic 
radiation.

● Tillämpad statistik för ingenjörer, 2.5 hp
You will see how statistics can facilitate the creation of new knowledge, how you can use 
statistics to understand the results and make decisions and predictions based on data.

● Cirkulär ekonomi och miljöteknik, 2.5 hp
The course addresses the concept of circular economy, its use and limitations in the field of 
environmental engineering, methods for the assessment of resource efficiency, sustainability 
and environmental impact and practical examples related to waste management.

https://www.mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training/environment-and-energy

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-ambient-air-quality-management
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-applied-spectroscopy-for-future-energy-and-environmental-systems
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-applied-statistics-in-engineering
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/miljo-och-energi/futuree-circular-economy-in-environmental-engineering
about:blank
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Applying for the Extra Courses

When directed to antagning.se

Make sure to choose “Våren 2020” (Spring 2020) 
when searching for the course

https://www.antagning.se/se/start


Typical admittance requirements
(for SW and AI courses)

Relevant academic degree
Engineer, B.Sc., etc in relevant topics
(minimum 2 years university studies (=120 credits))

or
Validation of Real Competence

“a process of a structured assessment, valuing, documentation 
and recognition of knowledge and competences that an 
individual has gained, irrespective of how they have been 
acquired”

42



För mer information

mdh.se/utbildning/fortbildning

Email: stefan.eck@mdh.se

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning
mailto:stefan.eck@mdh.se


Lifelong Learning at Mälardalen University

• On-line courses for professionals 
• Developed in close cooperation with 

industry

• Gives university credits
• Free-of-charge for employees in Sweden and 

EU/EEA and Swiss citizens

Environmental and Energy Engineering
• Circular Economy
• Climate Change
• Sustainable Development

Applied AI
• Big Data
• Machine Learning
• Predictive Analytics

Software Engineering
• Dependable Software
• Internet-of-Things
• Software Test

Production Engineering
• Industry 4.0
• Lean Production
• Simulation

mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training

Innovation Management
• Trendspotting and scenariodesign
• Innovation Management

about:blank
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PREMIUM courses autumn 2020
●Lean production (5 credits)
Study period 2020-08-31 - 2020-11-08 
● Internet of Things for the manufacturing industry (5 credits)
Study period 2020-08-31 - 2020-11-08 
● Simulation of production systems (5 credits)
Study period 2020-08-31 - 2020-11-08 
●Big Data and Cloud Computing for Industrial Applications (5 credits)
Study period 2020-11-09 - 2021-01-17
● Industrial maintenance development (5 credits)
Study period 2020-11-09 - 2021-01-17 

For more information, visit mdh.se/premium
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PREMIUM courses spring 2021
●Optimization of production systems (5 credits)
Study period 2021-01-18 – 2021-03-28
●Visualization for industrial applications(5 credits)
Study period 2021-01-18 – 2021-03-28
● Industry 4.0 – Introduction (5 credits)
Study period 2021-03-29 - 2021-06-06
● Industry 4.0 – Realisation (5 credits)
Study period 2021-03-29 - 2021-06-06
● Industrialization and Time-to-Volume (5 credits)
Study period 2021-03-30 - 2021-06-08

For more information, visit mdh.se/premium
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Ämne Omfattning Mer information Start & anmälan

DigiMain Förebyggande & 
avhjälpande underhåll

5*4 tim online https://rise.articulate.com/share/H
m_YLN3bAl_flr2jpHYFqEZ7EYMl
wBdf#/
Lösen: MITC2020

Pågår
https://mitc.se/sv/fortbildnin
gmojligheter-i-coronatider-
mdh-mitc-transmission

Kraft att förändra 8*3 tim online https://rise.articulate.com/share
/eEDts2fs91_uGtO8U1erldhlo7o
byh6K
Lösen: MITC2020

13 maj
https://mitc.se/sv/fortbildnin
gmojligheter-i-coronatider-
mdh-mitc-transmission

Grundläggande 
produktionsteknik

4*3 tim online Utarbetas klart 15/5 https://mitc.se/sv/fortbildnin
gmojligheter-i-coronatider-
mdh-mitc-transmission

Industri 4.0 11*2 tim online Utarbetas klart 29/4 8 maj
https://mitc.se/sv/fortbildnin
gmojligheter-i-coronatider-
mdh-mitc-transmission

Kvalitetsverktyg, standarder 3*3 tim online Utarbetas klart 15/5

Electromobility 5*1 tim online Utarbetas kontinuerligt 27 maj
https://mitc.nu/sv/seminarie
serie-epiroc-framtidens-
elektrifierade-gruvfordon

https://rise.articulate.com/share/Hm_YLN3bAl_flr2jpHYFqEZ7EYMlwBdf#/
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transmission
https://rise.articulate.com/share/eEDts2fs91_uGtO8U1erldhlo7obyh6K
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transmission
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transmission
https://mitc.se/sv/fortbildningmojligheter-i-coronatider-mdh-mitc-transmission
https://mitc.nu/sv/seminarieserie-epiroc-framtidens-elektrifierade-gruvfordon
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Seminar series Industry 4.0
Date Title Teacher

May 15 Industrial Internet of Things and the 
Opportunities in Manufacturing

Mohammad Ashjaei & 
Moris Behnam

June 5 Simulation for evaluation and 
improvement of production systems

Ioanna Aslanidou

June 12 Introduction to industrial cybersecurity Francesco Flammini

June 26 VR/AR Leo Hatvani

August 14 Maintenance Antti Salonen

August 21 AM Christopher Gustafsson

August 28 Cobot Mikael Hedelind

September 4 Optimization of Production Systems Konstantinos Kyprianidis &
Yuanye Zhou &
Stavros Vouros

September 11 Industrialization: a multiple 
perspectives

Koteshwar Chirumalla
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