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Det är en tuff uppgift att ta över efter tidigare 
processledare. Karolina Winbo och Mikael Klintberg 
har skapat fantastiska förutsättningar för Automation 
Region. Min intention är att fortsätta förvalta och 
utveckla det enastående arbete som Karolina och Mikael 
har påbörjat.

Något av det första som händer i min nya tjänst som 
processledare är Automation Summit, konferensen 
som nu genomförs för fjärde gången. Det är en 
fantastisk möjlighet att möta medlemsföretag och 
andra intressenter, att få inspiration och motivation. 
Hela automationssverige kommer att finnas på plats, 
och en bättre utgångspunkt har jag svårt att tänka mig. 
Efter att ha arbetat med innovation, utveckling och 
entreprenörskap i olika roller under 15 år vet jag hur 
oerhört viktigt det är att arbeta genom samverkan, ett 
perspektiv som jag brinner för och kommer att arbeta 
vidare med.

Med Automation Regions plattform, funktion som motor 
och mäklare, och som en av VINNOVA:s VINNVÄXT-
miljöer är vår uppgift att växla upp arbetet med 
forskning, utveckling och innovation. Insatserna med att 
mäkla rätt insatser i rätt tid ska dessutom koordineras 
med andra miljöer inom VINNVÄXT-programmet, 
vilket ökar potentialen ytterligare. Vi kommer även 
fortsättningsvis att skapa konkret nytta genom att vara 
lyhörda för medlemsföretagens behov och bidra till 
viktiga omställningar inom industrin.

Kontakta mig gärna, eller träffa mig på Automation 
Summit. Mina kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Catarina Berglund  
Processledare, Automation Region

– Jag rekommenderar företag att hålla sig uppdaterade 
på utlysningar hos VINNOVA, PiiA och Automation 
Region. Där finns möjlighet att söka stöd för 
produktutveckling, säger Claes Nelsson på Termisk 
Systemteknik, en av parterna i det lyckade projektet 
PressSense.

Ett lyckat samarbete mellan olika aktörer – företag, 
akademi och samhälle, ledde till att projektet 
PressSense med hjälp av teoretiska beräkningar, 
simuleringar och praktiska experiment har kunnat 
undersöka hur ett sådant kontrollsystem kan utvecklas.

– Genom ett tips från Automation Region kom vi i 
kontakt med PiiA (Processindustriell IT och Automation) 
och kunde starta ett förstudieprojekt. Det ledde till att 
VINNOVA beviljade oss ett stöd på 500 000 kronor. 
Stödet möjliggjorde undersökningar på ett djupare plan 
än vi annars hade kunnat göra. Vi har gjort prover både i 
labb och i verklig miljö, säger Claes Nelsson.

I projektet PressSense har de tre parterna Termisk 
Systemteknik, Högskolan i Väst och företaget AP&T 
undersökt vilka sensorer som kan användas för mäta 
temperatur och kvalitet  under varmformning av 
komponenter till personbilsindustrin. 

– Projektet var givande och gav parterna viktig kunskap 
som både AP&T och Termisk Systemteknik använder 
i sin produktutveckling. Vi arbetar vidare med den 
kunskap som projektet gett oss, men nu med egna 
medel. Det beror på att vi har ett högre tempo och en 
tidplan vi måste hålla. Vi är bland de världsledande 
på vårt område men behöver utvecklas för att möta 
konkurrensen och försvara våra positioner.



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
Artificiell intelligens och digital etik 
Frukostmöte i Stockholm · 2017-09-04

Artificiell intelligens och digital etik 
Frukostmöte i Västerås · 2017-09-07

Automation Summit 2017 
Konferens · 2017-10-12

Fredrik Bruhn

Vd, Unibap

Automation Summit 2017 – för det digitala Sverige 
Den 12 oktober samlar vi experter från olika områden för att diskutera den 
förändringsprocess som industrin och hela samhället står inför. Vill du veta mer 
om utvecklingen av det digitala Sverige så ska du vara med. Välkommen!

David Mothander

Förbundsdirektör,  
IT&Telekomföretagen

Anne-Marie Eklund Löwinder

Säkerhetschef på Internet-
stiftelsen i Sverige, IIS

Mikael Damberg

Närings- och 
innovationsminister

Västerås  ·  12 oktober 2017
www.automationsummit.se

Nominera till Smart Industri
IVA inbjuder sedan 2016 små och medelstora företag 
att delta i företagstävlingen Smart Industri. Syftet med 
tävlingen är bland annat att synliggöra och belöna 
goda exempel på digitalisering inom näringslivet.


