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Automation Region idag
och i framtiden

Nya lösningar förbättrar samspel
och ledarskap i digitaliseringen

Automation Region har nu genomfört sitt första år
som VINNVÄXT-vinnare. Året har präglats av den
kraftsamling, uppmärksamhet och resursförstärkning
som utmärkelsen inneburit. Projektledningen har fått
en välbehövlig förstärkning inom ett brett spektrum
av kompetensområden som är nödvändiga för att ett
kluster eller innovationssystem av denna omfattning
ska kunna utvecklas. Det gäller såväl innovation som
affärsutveckling och kommunikation.

När digitaliseringen gör att omvärlden förändras
snabbare än företaget är det hög tid att ifrågasätta
om befintliga arbetssätt är de rätta. Mats Sedlacek,
digital strateg och verksamhetsutvecklare på Atea, har
föreläst på Automation Regions frukostmöten under juni
i Västerås och Stockholm. Här ger han sin syn på vad
som behöver förändras och vad du kan göra.

Ombildningen till en centrumbildning vid Mälardalens
högskola har varit viktig för legitimitet och förankring
inom samtliga akademier och discipliner, även
externt i förhållande till andra universitet. Redan
förarbetet till VINNVÄXT-ansökan mobiliserade och
förstärkte Automation Regions ställning i det regionala
innovationssystemet.
Accessen till VINNVÄXT-familjen har skapat en rad
betydelsefulla nationella kontakter inklusive konkreta
samarbetsprojekt. Kontakterna med de strategiska
innovationsområdena, i synnerhet PiiA, är mycket viktiga
för att utveckla FoI som är mycket resurskrävande.
Automation Region är inte – och ska inte vara – ett
projektkontor eller ett forskningsråd, men genom att
samverka med andra satsningar som har avsevärda
resurser för FoI kan initiativet uppnå betydande resultat
för medlemmarna och för hela branschen.
Björn Eriksson
Ekebacka Konsult, följeforskare för Automation Region

När det gäller ledarskap i den pågående
digitaliseringen, vad ska vi tänka på?
– Idag utgår många ifrån att utveckling sker linjärt och
att vi kan förutspå vår egen och andras utvecklingstakt.
Men med stöd av de nya teknikerna och strukturerna
som digitaliseringen medger kommer flertalet
affärsområden att upptäcka att utvecklingen framöver
sker exponentiellt. Med denna förändring behöver vi
kunna ställa om vår verksamhet betydligt snabbare än
idag och förstå var och hur i flödet vi ska förändra.
– För att lyckas med detta tror jag att organisationen
behöver plattas ut så att beslutsvägarna blir korta och
beslutsfattarna blir en del av verksamheten.
Att gå från invanda rutiner till ett företagsklimat som
bygger på innovation, hur gör vi det?
– Förändring kräver ledarskap, mod och uthållighet.
Här tror jag att det behöver vara en ledare som går
först och visar värdet av förändringen. Förändringen
tror jag behöver börja med en integration mellan olika
avdelningar/enheter och verksamheter för att förstå
varandras vardag. Det betyder inte omorganisering, utan
att vi ska förstå föregående och nästa fyrkant i flödet
samt hur vi själva bidrar till helheten (slutleveransen).

Välkommen till Automation Summit
Vid Automation Summit den 12 oktober ger vi svar på hur vi
gemensamt kan skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft
och fler jobb genom samverkan, innovativa lösningar,
automation och digitalisering. Två av de medverkande är
innovationsrådgivaren Cecilia Hyrén och Johan Carlstedt från IVA.
Läs mer om Cecilias och Johans medverkan på konferensens
hemsidan www.automationsummit.se.

20 000 kronor för det bästa
examensarbetet
Automation Student är Automation Regions utmärkelse för
automationsinriktade examensarbeten. Tävlingen arrangeras i
år för åttonde gången och förstapris är ett stipendium på 20 000
kronor. Bidrag kan registreras till och med den 20 augusti och vi
tar tacksamt emot hjälp att bjuda in duktiga studenter.

Glad sommar
Vi på Automation Region önskar alla våra medlemmar, samarbetspartner och övriga vänner
en riktigt skön semester och en glad sommar!
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Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

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.

