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Affärsnätverk och kluster 
– Automation Academy den 1 juni
På Automation Academy den 1 juni kommer fenomenen affärsnät-
verk och kluster att stå i fokus. Inbjudna är ekonomie doktor Bertil 
Markgren, forskare på Uppsala universitet, och Kjell Lagerström, 
Communications Manager på The Paper Province .
Bertil Markgren presenterade nyligen en studie kallad ”Affärsverksamhet och lo-
kalisering – en geografisk paradox” och har genomfört olika studier om affärsnät-
verk och kluster inom teknisk industri. Han har bland annat funnit att geografisk 
närhet har mindre betydelse när det gäller företags relationer med kunder och 
leverantörer, vilket dock inte motsäger vikten av lokalt samarbete.

Den akademiska presentationen följs av Kjell Lagerström som berättar om The 
Paper Provinces erfarenheter av att stödja ett kluster som en ekonomisk förening. 
The Paper Province stöder samverkan inom det massa- och pappersteknolo-
giska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län.

I september fyller The Paper Province 10 år; Automation region har mycket att 
lära av deras erfarenheter. Kjell kommer att berätta om vilka aktiviteter som The 
Paper Province genomfört och om några av de effekter detta kluster gett.

Plats: Mälardalens högskola i Västerås, sal Delta

Program den 1 juni:

15:00 Välkommen 
 Helena Jerregård · Automation Region

15:05 Nätverksforskning på Mälardalens högskola 
 Peter Ekman · Mälardalens högskola

15:10 Affärsnätverk och geografi 
 Bertil Markgren · Uppsala universitet

15:45 The Paper Province – 10 års erfarenhet 
 Kjell Lagerström · The Paper Province

16:20 Erfarenheter från Automation Region 
 Sven-Arne Paulsson · Automation Region

16:30 Workshop med arbete i gruppen

17:30 Summering och avslut (ca 18:00)

Efter dessa presentationer följer en workshop samtidigt som vi bjuds på smörgås 
med dryck därtill. Anmäl dig på www.automationregion.com. Har du några 
frågor är du välkommen att kontakta Helena Jerregård enligt ovan.
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Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd 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. Läs mer om oss och 
våra aktiviteter på vår hemsida 
enligt nedan.


