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Ytterligare ett år läggs till handlingarna, ett år av förändring 
och förnyelse. Förändringar upplever vi i mötet med våra nya 
och befintliga engagerade medlemmar och i kontakten med 
våra finansiärer, intressenter och partner. Det är den delen 
som utvecklar klustret, det är den delen som också inspirerar 
till vårt fortsatta arbete.
Vi har utvecklat befintliga arrangemang och genomfört nya 
aktiviteter, där Automation Summit blev just den framgång vi 
hoppades på. Automation Region har även påverkat Vinnovas 
strategiska innovationsagenda inom Processindustriell IT 
och automation, mycket tack vare vår tidigare processledare 
Helena Jerregård och flera medlemsföretag.
Det verkliga kvittot på vårt arbete är dock de nya medlemmar 
som presenterats under året: Delta Electric, CNC Factory, 
PRC Engineering, Elit, Elektronikkonsult, Regal Components, 
Sigholm Konsult, Tritech, Level 21 och XM Reality.
Förnyelsen inom Automation Region är uppenbar även 
med ny processledning och ny styrelseordförande under 

året. Också denna del är 
avgörande för klustrets 
fortsatta framgång, vilket 
vår följeforskare Björn 
Eriksson också betonar: ”Det finns en betydande risk för 
kluster att hamna i ett ’förvaltningsmood’ efter fem år” – en 
fälla som vi undvikit.
Under nästa år kommer vi att öka vår fokus på att, 
tillsammans med akademin, stärka möjligheten för våra 
medlemsföretag att delta i olika utvecklingsprojekt. Vi 
kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla 
affärsmöjligheterna genom samarbete med olika kluster 
såsom Robotdalen och Packbridge med flera.
Som avslutning vill vi passa på att ge er en liten försmak av vår 
nya grafiska profil som kommer att lanseras under nästa år.

Med detta önskar vi er alla en 
riktigt God Jul & Gott Nytt År! 

Processledningen

Idag står förnyelse högt på agendan hos beslutsfattare i 
stora företag. Snabba förändringar som globala kriser och 
teknikskiften utmanar. Nokia är ett i raden av teknikföretag 
som uppvisar hur snabbföränderliga miljöer kan utmana 
företagsledningar. När företagets position tas över av andra 
följer krav på att utveckla något nytt affärsområde som kan 
förnya existerande affärer. I denna dynamiska miljö följer 
att etablerade handlingsmönster i affärsutveckling behöver 
omprövas – kontinuerligt. Den här artikeln låter oss del av 
Joakim Netz högaktuella doktorsavhandling med forskning 
på företag som satsar på nya affärsområden.
Forskning har länge visat att förnyelseprocesser genom 
utveckling av något nytt affärsområde är svåra att 
upprätthålla. I processen mellan företagets organisation 
av existerande teknikaffärer och organisation av 

Förnyelse och förändring

Företagets kunskapskälla till kontinuerlig förnyelse
affärstillväxt inom nya teknikområden 
uppstår paradoxer i besluten; dessa 
organisatoriska enheter står i motstående 
spänning till varandra, ändå beroende 
av varandra eftersom utan existerande 
affärer skulle aldrig det etablerade 
företaget kunna skapa nya affärsområden. 
Likväl kan det heller inte överleva i den nya dynamiska miljön 
av konkurrens utan att kontinuerligt utveckla något nytt 
affärsområde för att just, skapa något nytt ur existerande 
affärer. Organisatoriska spänningar följer i sådana paradoxala 
processer, något som dominerande studier antagit vara 
negativt för tillväxten, och därför ska de elimineras.
Läs hela artikeln – och ladda ner hela avhandlingen – på 
www.automationregion.com!
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Kalendarium – se även hemsidan!
14/1 – frukostmöte Horizon 2020 (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 · Tieto · TKG · Tritech · Westermo · 
Westinghouse · Xdin · XMReality · ÅF

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

Frukostmöte om effektivare företagsprocesser
Olika vägar till företagsutveckling 
lockade nästan 30 deltagare till 
frukostmötet hos Stockholm 
Business Region den 2 december. 
En gemensam nämnare var hur 
industriföretag kan förbättra och 
effektivisera sina processer.

Joakim Netz, som är forskare vid Mälardalens högskola, 
berättade om sin doktorsavhandling där han tittat på hur 
Ericsson, Saab och ABB lyckats möta ökade krav och säkra sin 
framtid genom att utveckla nya affärsområden. Han belyste 
också varför vissa företag klarar att förnya sig kontinuerligt 
medan andra släpar efter. Läs också artikeln om Joakims 
forskning i detta nyhetsbrev.
Björn Langbeck, från den nationella satsningen 
Produktionslyftet, gav goda exempel på hur hittills över 
160 företag med hjälp av målinriktat Lean-arbete förbättrat 
egna styrkor och värderingar och utvecklat företagens egen 
inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft.

Anmäl ditt intresse för 2014 års mässor!
Vi påminner alla medlemsföretag att vi vill ha in ert 
intresseunderlag för kommande års mässor – vänligen fyll 
i enkäten som du hittar på www.automationregion.com/
news/vilken-massa-vill-du-delta-pa.html.

Frukostmöte om smartare energianvändning
Den 3 december hölls årets sista frukostmöte med 25 
deltagare, ett kombinerat möte med både föredrag och 
workshop. Jonas Tannerstad, chef på El & Automation hos 
Örebrobostäder, höll en inspirationsföreläsning om den 
kreativa jakten på idéer för smartare energianvändning. Efter 
föredraget hölls en workshop under ledning av Cecilia Hyrén 
från MaxMe AB och Olle Dierks från Munktell Science Park. 
Efter frukostmötet skickade Jonas Tannerstad en hälsning 
till Automation Region: ”Tack för att jag fick delta på ert 
frukostseminarium. När jag insåg vidden av 
den samlade kompetensen som var där, blev 
man imponerad. Det gav insikt i vilken stor 
potential det finns i det faktum att industriell 
automationskunskap kan göra hela skillnaden 
inom fastighetsbranschen. Tanken svindlar.”

Ge dina framtida medarbetare rätt kompetens
Till 2025 kommer 38 procent av de som idag jobbar inom 
industrin i Sverige att ha gått i pension. Efterfrågan på 
arbetskraft och kompetens inom området kommer att växa. 
Teknikcollege Mälardalen ger företagen inom Automation 
Region möjligheten att forma sina framtida anställda. Genom 
att delta i programrådet för Automationsinriktningen på 
gymnasiet kan du påverka utbildningens innehåll och 
upplägg – för mer information kontakta Ida-Maria Rydberg på 
malardalen@teknikcollege.se!

Affärsutvecklingsgruppen vill bli större
Har du sinne för affärer och 
samarbete? Affärsutvecklingsgruppen 
i Automation Region söker nya 
medlemmar! Inom Automation 
Region finns fyra medlemsdrivna 
arbetsgrupper där vi arbetar med 

kommunikation, innovation, kompetens respektive 
affärsutveckling. Den sistnämnda har sin fokus på 
sälj- och nätverksbyggande. Gruppen sammanträder 
en gång i månaden i form av ett lunchmöte där alla 
medlemmar är välkomna. Är du intresserad av att ta en 
mer aktiv roll i gruppen får du gärna anmäla ditt intresse till 
Affärsutvecklingsgruppens ordförande Christer Gerdtman 
på Motion Control eller Automation Regions processledare 
Mikael Klintberg på christer.gerdtman@motioncontrol.se 
respektive mikael.klintberg@automationregion.com.

Minskad energianvändning – eko för ekonomin
Västerås stad erbjuder kostnadsfri energirådgivning till 
alla företag i kommunen. Energi- och klimatrådgivarna 
kan också informera om hur ditt företag ansöker om stöd i 
energikartläggning. Visste du att det finns något som kallas 
energikartläggningscheckar? Alla företag kan ansöka om 
energikartläggningscheck som uppfyller 
kraven, där företaget ska förbruka 
minst 500 MWh energi per år. Stödet 
täcker 50 procent av kostnaden för en 
energikartläggning upp till max 30 000 
kronor. Mer information har energi- och 
klimatrådgivare Mazdak Haghanipour 
på 021-39 32 32 eller via mail 
mazdak.haghanipour@vasteras.se.


