
Här har du genvägen till nya 
lösningar med industrin i fokus

Att ta fram hårdvara är svårt och komplext. Det tar 
längre tid, kräver mer pengar, kontakter och erfarenhet 
än man tror. Tillsammans med rätt aktörer går det 
mycket snabbare. Därför behövs THINGS.

THINGS® är en hårdvaruhub på KTH Campus, down-
town Stockholm. För den som är intresserad av 
hårdvarurelaterade lösningar är det en plats att hålla 
ett öga på och kanske besöka när ni har vägarna förbi 
Stockholm.

Hos oss finns idag hela 37 utvalda nystartade 
medlemsföretag med globala ambitioner och där 
hårdvara är en viktig del av lösningen, och 23 Alumni-
medlemmar har redan flyttat vidare. Medlemmarna 
arbetar i områden som sakernas Internet (Internet of 
Things, IoT), medicinteknik, 3D-scanning/-printing och 
automation/robotik osv.

Som THINGS-medlem får du tillgång till maskiner för att 
bygga dina första prototyper, både i vår egen verkstad 
och genom ett samarbete med KTHs prototyplabb, vilket 
ger tillgång till en fantastisk maskinpark som vi varken 
skulle ha plats eller råd att ha själva.

Det är otroligt viktigt att små och stora bolag möts 
för att Sverige ska kunna ligga i teknikens framkant. 
Samarbetet mellan startups och storbolag gör att 
de små kan springa snabbare, och storbolagen kan 
bli mer innovativa genom att bygga på småbolagens 
spetsteknik. Affärsmöjligheter inom nya områden 
skapas, och det är ofta inte de stora företagens egna 
utvecklingsavdelningar som är först på bollen.

Linda Krondahl 
CEO, THINGS

Världsledande forskning söker 
industriella samarbetspartner

Marjan Sirjani är professor i mjukvaruteknik vid 
Mälardalens högskola och har sin grundutbildning vid 
Irans främsta tekniska universitet, Sharif University 
of Technology i Teheran. Marjan har närmast kommit 
till Västerås via Island och Universitet i Reykjavik. Att 
Marjan hamnade i just Västerås är ingen slump.

– Nej, det var ett medvetet val. Sverige är ett land med 
högteknologisk industri och Västerås är en lagom stor 
stad, där människorna är vänliga och det är lugnt. Här 
kan jag vara nära naturen.

Marjan berättar att hon valde bort ställen där det är 
mycket oroligheter, där det finns hierarkiskt uppbyggda 
forskningsmiljöer och där man åker tunnelbana. Hon ler.

– Du lär dig mycket genom att flytta.

Det var ett mail med lediga akademiska tjänster där 
Mälardalens Högskola sökte en professor som kom i 
hennes väg.

– Expertisen är samlad här i Västerås, säger hon. 
Inbyggda system är en stark forskargrupp med bredd 
inom till exempel digitalisering, automation och robotik.

Marjans forskning handlar om matematikbaserade 
modeller för att simulera och analysera. Modellerna blir 
verktyg för att skapa ökad säkerhet och prestanda när 
det gäller mjukvarudesign.

De modeller som Marjan använder i sin forskning bygger 
på matematisk simulering. Modeller som gör det möjligt 
att testa och optimera redan på designstadiet för att 
undvika att ineffektiva, dyra och farliga fel byggs in i 
systemen.
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Första kompetenshubben startad
Som ett av flera steg mot att i ännu högre utsträckning bidra till 
inte bara kunskapsspridning utan även kunskapsutveckling inom 
automation och digitalisering har Automation Region tillsammans 
med RISE SICS utvecklat konceptet kompetenshubb.

Helena Blackbright som är projektledare på Automation Region 
och doktorand i innovationsledning berättar att konceptet är 
uppbyggt kring en enkel agil metodik.

– Vi eftersträvar att föra samman en så bred kompetens 
som möjligt från industri, akademi och det offentliga kring ett 
gemensamt fokusområde inom automation och digitalisering.

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig 
sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk 
automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:

Kommande aktiviteter
Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld 
Frukostmöte i Västerås · 2017-04-04

Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld 
Frukostmöte i Stockholm · 2017-04-06

Industrins automationslösningar förbättrar vården 
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-16

Mot nya utmaningar 
Bästa kollegor, medlemmar och samarbetspartner,

Jag har bestämt mig för att anta nya utmaningar i min fortsatta yrkeskarriär 
och kommer avsluta min tjänst som processledare på Automation Region vid 
Mälardalens högskola den 31 mars.

Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka för den erfarenhet och de nya perspektiv 
som jag fått tagit del av genom att samarbeta med alla inom innovationssystemet i 
hela Sverige – ingen nämnd, ingen glömd.

Tomas Lagerberg – blivande hedersdoktor 
– Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna 
inspirera studenter och öka intresset för teknik.

Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid 
MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017. Tomas Lagerberg har medverkat 
vid flera av Automation Regions aktiviteter, senast som ”sidekick” till moderatorerna 
vid 2016 års upplaga av Automation Summit.


