
1 Företag, akademi och samhälle i samverkan – automation i världsklass!

Verksamhetsplan 2018

Automation Region

En erkänt världsledande region inom automation 
med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus
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1 Verksamhetsplan Automation Region 2018

2 Vision
Automation Region vill vara en nationell resurs och skapa icke-traditionella möten för att introducera 
automation i nya sammanhang. Automation Regions ledord i genomförandet av verksamheten är 
öppenhet, mod och professionalism.

3 Strategisk idé
Automation Region ska vara en attraktiv, internationell innovationsplattform där SME och 
stora bolag, akademi och offentlig sektor möts i gemensamma, branschöverskridande och 
tvärvetenskapliga projekt. Resurser kommer att läggas på att utveckla en fysisk och virtuell arena 
för branschöverskridande och tvärvetenskapliga möten och utvecklingsaktiviteter där startup-
företag, SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor möts. 

Under år 1-3 ligger fokus på att:

• Bygga upp Automation Regions organisation och verksamhet så att den stöttar VINNVÄXT- 
 miljöns strategi. 

• Identifiera och inkludera aktörer på regional, nationell samt internationell nivå som är viktiga 
för att förverkliga visionen. 

• Identifiera gemensamma verksamhetsmål baserade på samhällsutmaningar och glappet i 
S-utvecklingskurvan.

År 2026 är Automation Region den ledande europeiska 
innovationsmiljön för automationsindustrin.
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4 Strategi och handlingsplan
Det orange flödet i figuren nedan beskriver Automation Region:s befintliga och beprövade process 
som utgår från omedvetna behov från aktörerna i Automation Region:s nätverk. Parallellt sker även 
en mer spontan process som adresserar omedvetna behov, det blå flödet. För Automation Region är 
den strategiska viljan att formalisera dessa två processer – en kombination som bygger vidare på 
etablerat förtroende och skapar problemlösningskapacitet genom att exponera aktörerna för sådant 
som de ännu inte har efterfrågat (omedvetna behov). 

5 Finansiering
Nedanstående finansieringsprojekt stöttar Automation Regions verksamhet vid Mälardalens 
högskola (MDH). 

Smart4U 
Smart4U är ett treårigt projekt som ska utveckla små och medelstora företag inom länets fyra 
styrkeområden: Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. I december 2015 beviljades 
projektet 22 miljoner kr från EU:s regionala utvecklingsfond. För att lösa samhällsutmaningarna 
krävs ett ökat samarbete över sektorsgränser och här finns stora möjligheter till utbyte och 
utveckling mellan Västmanlands styrkeområden. Automation Region är tillsammans med Energy 
Competence Center, Järnvägsklustret och Västerås Science Park projektparter och samverkar 
för att skapa branschöverskridande utvecklingsprojekt. Automation Region ansvarar särskilt för 
aktiviteter kopplade till forskning och innovation.

Genom Smart4U har Automation Region fått ett huvudansvar för samtliga styrkeområden 
för forsknings- och innovationsinsatser. Under 2018 intensifieras arbetet med att arbeta över 
styrkeområdena för att belysa viktiga framtidsutmaningar och bygga starka innovations- och 
utvecklingskonsortier. Detta genom bland annat en satsning på ett tematiskt område kring artificiell 
intelligens, vilket berör alla styrkeområden. Automation Region tar ansvaret för att i samverkan med 
akademin, under ledning av forskare inom två av MDH:s fyra akademier arbeta fram en förstudie 
kring Testbädd AI. Även en miljö för att enkelt testa och applicera drönarteknik står på agendan. 
Genom projektet har en resa för lärande gjorts till Göteborg med besök hos Autoliv, Volvo Cars och 
Göteborgs Teknik Collage vilket kommer leda till ett ökat samarbete mellan regionerna under 2018. 

AR Identifiera Värdera Agera

AR

Förmåga

Utveckla 
förmåga

Dynamisk förmåga att bygga 
problemlösningskapacitet för att möta 
ännu okända samhällsutmaningar internt 
i AR och i medverkande organisationer. Attraktionskraft

Innovationer

Samproduktion

Nätverk
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VINNVÄXT 
Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, beviljades i mars 2016 tioårig VINNOVA-finansiering. 
Den första etappen, år 2016–2019, innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor inklusive 
regional medfinansiering. Pengarna ska användas för att växla upp Automation Regions arbete med 
forskning, utveckling och innovation. 

VINNVÄXT är ett VINNOVA-program där de vinnande initiativen får tio års finansiering för att 
etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer. I sitt beslut skriver VINNOVA: 

Future Automation Region bygger vidare på ett väletablerat klusterinitiativ och bland annat genom en 
förstärkning av länken till Mälardalens högskola och dess verksamhet bedöms initiativet kunna leda till ett 
lyft av den befintliga verksamheten samt bidra till viktiga omställningar inom industrin. 

6 Organisation
Automation Region är en ideell förening vars främsta uppgift är att fungera som medfinansiär till de 
offentligt finansierade projekten som centrumbildningen Automation Region beviljas. 

Antal styrelsemöten 2018: 5. Antal styrelseinternat: 1 (lunch-lunch).

7 Utvecklingsgrupper
De fyra utvecklingsgrupperna (Affärsutveckling, Kommunikation, Kompetens samt Forskning och 
innovation) fungerar som ett nav i verksamheten. Grupperna leds och drivs av medlemmarna, vilket 
borgar för initiativ som är relevanta och väl förankrade. Utvecklingsgrupperna är öppna och det 
är fritt för alla automationsintresserade att delta. Möten i utvecklingsgrupperna genomförs 4-10 
gånger per år. Totalt antal träffar i utvecklingsgrupperna 2018: 20.

Affärsutvecklingsgruppen 
Gruppen planerar och driver nätverksträffar med fokus på slutkund samt arbetar i workshop- och 
seminarieform kring ämnen som är centrala för att utveckla affärer och affärsmodeller. Två till fyra 
Automation Expo planeras under året.

Ett seminarium om affärsmodeller har planerats och genomförts av gruppen. En förstudie 
för projektet ”Beställarkompetens” är inledd. Projektledare är Eva Holmström från Karlskoga 
Automation. Genom intervjuer med medlemsföretag och slutkunder för automation har Eva funnit 
att intresset för rätt beställarkompetens är stort. Automation Regions kommunikationsansvariga, 
Pia Strand Runsten, deltar i förstudien med hjälp av MDH:s IT-avdelning och en digital guide 
är på gång att konstrueras. Förberedelser görs för att söka medel från VINNOVAS utlysning 
”Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin”.

Projektet Beställarkompetens kommuniceras sedan ut till medlemmar som aktivt kan delta 
och bli certifierade inom ämnet beställarkompetens eller delta som workshopledare. Under år 
2018 kommer gruppen att ledas av Christer Gerdtman, grundare av Motion Control, och arbetet 
med att planera och driva nätverksträffar med fokus på slutkund samt arbeta i workshop- och 
seminarieform kring ämnen som är centrala för att utveckla affärer och affärsmodeller fortlöper. 
Planen är att gruppens arbete ska resultera i forsknings- och innovationsprojekt.
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Forsknings-och innovationsgruppen 
Forsknings- och innovationsgruppen (leds av Anders Aabakken, Global teknisk chef, ABB FACTS). 
FoI-gruppen har delvis fått en ny sammansättning under 2017 och består av kompetens från 
akademi, näringsliv och offentlig sektor. Gruppen utgör ett viktigt strategiskt bollplank och stöd 
för de insatser som VINNVÄXT-initiativet omfattar. De frågor som tas upp på dessa möten är av 
långsiktig och horisontell karaktär där samhällsutmaningar, jämställdhet och mångfald är viktiga 
perspektiv. FoI-gruppen är sammansatt av personer med en kombination av strategisk och operativ 
förmåga för att säkerställa operativ relevans av de strategiska resonemangen.

FoI-gruppens roll är både att analysera existerande 
processer i innovationssystemet och att i samarbete med 
processledningen, katalysera nya initiativ och processer 
baserat på analyser och lärande. Viktiga verktyg är de 
olika forum som redan drivs av Automation Region 
eller i partnerskap, skapande av intressegrupper kring 
tematiska områden, identifierande och synliggörande av 
goda exempel samt stödjande av strategiska aktiviteter 
och projekt. FoI-gruppen kommer att dokumentera 
både strategiska mål för innovationssystemet, själva 
innovationssystemet samt viktiga mekanismer för att 
utveckla innovationssystemet.

Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen fungerar som ett strategiskt 
bollplank vid större kommunikationssatsningar som 
Automation Summit samt verkar för att synliggöra och 
sprida resultat som genereras av Automation Region. 2018 
kommer denna grupp fokusera på att addera ytterligare 
medlemmar samt tillsätta en ny person som ordförande 
då personen som tidigare hade rollen har bytt arbetsgivare. 

Automation Regions processledare,  
Catarina Berglund.
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Ett av målen för år 2018 är att ta fram en långsiktig kommunikationsplan för Automation Region 
som VINNVÄXT-initiativ. Med utgångspunkt från hemsidan fortsätter Automation Region att 
kommunicera med regelbundna nyhetsbrev, referensartiklar, inbjudningar och frukostarrangemang. 

Medverkan i sociala medier kommer att utgå från Automation Regions LinkedIn-grupp med fokus 
på relevanta aktiviteter och trendspaning. En strategi för användning av andra sociala medier, som 
till exempel Twitter och YouTube, kommer att arbetas fram under året. Under 2016 - 2018 deltar 
Automation Region i EU–projektet SMART4U där en viktig uppgift är att identifiera vilka områden 
som Västmanlands styrkeområden kan arbeta med gemensamt för att undvika dubbelarbete men 
samtidigt uppnå synergier. Som en följd av detta har Energy Competence Center som drivs av 
Jobba i Västerås fått huvudansvaret för att arbeta med ökat teknikintresse bland barn och unga och 
kommer tillsammans med Automation Region fortsätta utveckla kompetensarbetet.

Kompetensgruppen 
Kompetensgruppen (leds av Björn Nordén, verksamhetschef för Jobba i Västerås) är en central 
del i klusterutvecklingen eftersom kompetens har bäring på andra frågor. Kompetensgruppen 
drivs i nära samverkan med Energy Competence Center och Jobba i Västerås. Under 2018 ska 
ytterligare relevanta aktörer involveras i denna grupp med representanter från Arbetsförmedlingen. 
Detta för att arbeta fram en strategi för Automation Region där vi hanterar och bidrar till framtida 
kompetensförsörjning för branschen. Fokus kommer att vara att öka teknikintresse hos unga, ta 
tillvara på nyanländas kompetens och anställdas fortbildning. Detta genom samverkan mellan flera 
parter.

In kind-tid som medfinansiering till Vinnväxt-initiativet kommer att rapporteras under 2018 hos 
de företag som bidrar till satsningen på ett tydligt sätt. I första hand hos de som engagerar sig i 
utvecklingsgrupperna.

8 Processledning
Centrumbildningen Automation Region vid MDH består idag av fem årsarbetare samt tre konsulter 
med olika roller på cirka 40 procent vardera. Konsulternas roll är att skapa ett lärande kring 
organisationen (följeforskning), samt projektledning av Automationsnästen och dialog med företag 
och andra organisationer. Externa specialister kommer att nyttjas vid behov.

Samarbetspartner i VINNVÄXT-projektet
Automation Regions arbetssätt är att förstärka befintligt innovationssystem istället för att 
dubblera. Därför kommer inkubatorn Create att spela en central roll för att stötta forsknings- och 
innovationsprojekt när det gäller möjligheter till affärsutveckling. Automation Region kommer 
framförallt att förstärka inkubatorn med automationskompetens. Inkubatorn får också en viktig roll 
i att validera affärspotentialen i de projektidéer som utformas i olika FoI-projekt samt stötta FoI-
resultat som har möjlighet att kommersialiseras. En tjänst inriktad på specifikt teknisk kompetens 
har rekryterats under 2017 med start januari 2018. 

Tillsammans med forskningsintitutet RISE/SICS Västerås lanserades konceptet kompetenshub – 
en mötesplats där dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och 
företag. Samarbetet erbjuder en möjlighet för företag, akademi och offentlig sektor att möta aktuella 
utmaningar och dra nytta av den pågående forskningen.
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9 Forskning och utveckling
Forskningsmiljöerna Inbyggda system, Innovation och produktrealisering samt Framtidens energi 
vid Mälardalens högskola är centrala för VINNVÄXT-miljön Automation Region. Dialoger pågår för 
att identifiera gemensamma frågeställningar som kan resultera i konkreta FoI-projekt tillsammans 
med näringsliv och andra aktörer. 

Automation Region ska skapa virtuella och fysiska mötesplatser som attraherar människor med 
olika bakgrund och kompetens. Storföretag och akademi har omfattande kontaktnät som ska 
tillgängliggöras för fler, inte minst för SME. Automation Region arbetar med de bästa (kluster, SIO, 
centrumbildningar, högskolor och forskningsinstitut) för att möjliggöra kreativa ”krockar” med andra 
ledande nationella och internationella miljöer. Honnörsorden är internationell, branschöverskridande 
och tvärvetenskaplig.

Seminarier och workshops med slutkund  
En modell som kombinerar inspirationsföreläsningar från akademi, näringsliv eller offentlig sektor 
med matchmaking och workshops som resulterar i konkreta samarbeten. År 2018: 3 st.

Under 2018 kommer Automation Region att fortsätta samarbetet med IVA och THINGS i Stockholm. 
IVA bedriver projektet SMART industri med syfte att belysa goda exempel på företag som ökat sin 
digitalisering på olika framgångsrika sätt. Ignite, ett VINNOVA-finansierat projekt som drivs av LEAD, 
THINGS och STING, handlar om att matcha startup/scaleup med storbolag. Automation Region har 
varit en samverkande part i detta arbete som visat på goda resultat. Bland annat har gemensamma 
frukostmöten och ett mässliknande event kallat Fast Forward arrangerats med effekter i form av 
nya samarbeten. Detta samarbete kommer att stärkas 2018 och Automation Regions roll kommer 
vara att även sammanföra SME med startup, då många av medlemmarna i Automation Region 
befinner sig i denna kategori. Detta för att innefatta utveckling i hela värdekedjan.

Tillsammans med VINNVÄXT-vinnarna Smart Housing, Urban Magma och Process IT kommer en 
gemensam aktivitet att genomföras i mars 2018 med verktyg som Do-tank och kompetenshub. 
Syftet är öka affärs- och utvecklingsytorna mellan organisationernas företag.

Kunskapsmöten – frukostmöten 
Under perioden planeras 18 kunskaps- och frukostmöten årligen i Västerås och Stockholm. Varje 
frukostmöte har ett tema där en eller flera experter föreläser. Under 2018 kommer frukostmötena 
fokusera på de tematiska områdena; AI, energi, hållbar produktion och kompetensförsörjning. Syftet 
är att erbjuda trendspaning med fokus på framtidens automation. Frukostmötena lägger också en 
grund för att attrahera fler företag, i synnerhet SME i FoI-projekt. En analys gjordes 2017 som visade 
på vilka personer som deltagit vid dessa möten, vilken funktion inom organisationen dessa har samt 
deras största intresseområden. Denna analys ligger till grund för att ytterligare förfina konceptet 
frukostmöten och adderas med efterföljande Do-tank för djupare kunskapsinhämtning. I anslutning 
till ett antal frukostmöten kommer en Do-tank att genomföras. Detta är ett öppet forum för dem 
som har ett intresse av att fördjupa sig i det aktuella ämnet. Syftet är att sammanföra människor 
från olika branscher och ämnesområden för att utveckla nya FoI-projekt. 

Antal frukostmöten 2018: 12.

Do-tanks
Utifrån arbetet i utvecklingsgrupperna skapas en serie tematiska Do-tanks där inbjudan går ut 



9 Företag, akademi och samhälle i samverkan – automation i världsklass!

brett till akademi, näringsliv och offentlig sektor utifrån ett bestämt tema. Aktiviteterna genomförs 
i samverkan med MDH, RISE/SICS Västerås och andra relevanta aktörer i innovationssystemet. Ett 
övergripande mål med hela VINNVÄXT-miljön är att skapa dynamiska ”mini-kluster” – konsortier 
av aktörer från industri, akademi och offentlig sektor som tillsammans identifierar utmaningar och 
möjligheter. Under 2018 kommer antalet Do-tanks utökas och sammanfalla i samband med flera 
av våra frukostmöten. Dessa tematiska Do-tanks kommer såväl även ske i samverkan med andra 
VINNVÄXT-miljöer i andra regioner. 

Antal Do-tanks 2018: 5.

För att kunna sprida metodiken, addera ytterligare aktörer för utförande har denna processmetodik 
visualiserats med tydliga beskrivningar. Under 2018 ska ett arbete utföras för att koppla an flera 
VINNVÄXT-miljöer som kan nyttja detta arbetssätt för att enkelt kunna applicera Do-tanks när så 
krävs för kortare ledtider vid byggande av samverkansprojekt. 

Vid MDH finns avdelningen för forskningsstöd som har kunskap om aktuella utlysningar och 
fungerar som koordinatorer i ansökningsprocessen. Samarbetet med avdelningen kommer att vara 
viktigt för att matcha rätt utlysning med rätt sammansättning av aktörer i FoI-projekt. 

Automation Expo 
Automation Expo är en minimässa där leverantörer inom automationsindustrin får möjlighet att 
möta slutkunder. Fördelen med att förlägga expon hos slutkunder är att utställarna har möjlighet att 
komma i kontakt med rätt personer för att hitta nya affärer och utvecklingsprojekt. För VINNVÄXT-
miljön är det centralt att utveckla processer för att förstärka forsknings- och innovationsperspektivet 
ytterligare vid dessa mötesplatser. En analys har gjorts av dessa aktiviteter 2017 som kommer ligga 
till grund för att ytterligare förfina processerna för bästa nytta. Samarbete med andra regioner där 
denna aktivitet utförs planeras, med första utpost i Umeå första kvartalet 2018. 

Antal expon 2018: 4.

Mässdeltagande och konferenser 
Under 2018 kommer Automation Region att medverka vid ett antal mässor och kunskapsdagar med 
automationstema. Samarbetet med mässan Scanautomatic & ProcessTeknik fördjupas genom 
ett nytt samarbete kring Automation Summit som 2018 förläggs i Göteborg. Konceptet förstärks 
ytterligare genom det etablerade samarbetet med inkludering av SISP för att på mässan kunna 
erbjuda mindre företag att delta. Återigen för att genom samverkan skapa innovativa plattformar för 
samverkan mellan företag i hela värdekedjan. Dessutom är Automation Region medarrangör till det 
strategiska innovationsprogrammet PiiA:s årliga konferens. 

Antal 2018: 3.

10 Innovationsstödsystemet och relation till andra 
större satsningar

Projektinkubator och FoI-projekt 
Projektinkubatorn ska inte förväxlas med inkubatorn Create vars primära roll är att utveckla 
företagsidéer till nästa steg. Projektinkubatorns viktigaste uppgift är att förbereda FoI-idéer 
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genom att belysa dem från fler perspektiv och hjälpa dessa att hitta nästa steg i finansieringen (till 
exempel från utmaningsdriven innovation, strategiska innovationsprogram, EU-finansiering etc). 
Bakgrunden till projektinkubatorn är att många FoI-projekt fokuserar på forskarens intresse, företagen 
får bara ”vara med”. Automation Region vill vända på perspektivet och använda de resultat och 
frågeställningar som uppkommer vid frukostmöten, Do-tanks, företagsbesök etc som utgångspunkt 
för nya FoI-projekt. Uppbyggnaden av projektinkubatorn och dess olika delmoment är central under 
år 1-3. Parallellt pågår en process för att säkerställa att arbetet sker i samklang med befintligt 
innovationssystem för att undvika dubbelarbete och samtidigt dra nytta av den kompetens som finns.

Företagsbesök
I dag efterfrågas större deltagande från små och medelstora bolag i forsknings- och 
innovationsprojekt. Det kan dock vara utmanande att engagera dessa aktörer i FoI-projekt. 
Automation Region har därför som strategi att uppnå en ökad närvaro bland SME-företag i 
kombination med riktade, ämnesspecifika workshoppar. Förstärkt processledning innebär att 
behovsinventering och företagsbesök kan intensifieras, i syfte att hitta potentiella partner för 
forsknings- och innovationsprojekt. 

Automation Region intensifierar arbetet med företagsbesök under 2018. Syftet är att skapa en 
bild av behoven hos framförallt SME för att kunna koppla dessa till relevanta aktiviteter, inte minst 
tematiska Do-tanks och andra FoI-aktiviteter. I detta arbete är samarbetet med kommunernas 
näringslivschefer och andra aktörer i innovationssystemet av stor vikt. Dessa har ofta god 
kännedom om det lokala näringslivet och utgör förlängda armar för Automation Region. 

Antal företagsbesök 2018: 100.

Testbäddar
En inventering av testbäddar har gjorts av regionen, denna sammanställning kommer att 
kommuniceras via Automation Regions kanaler för att öka kännedomen och möjligheterna detta 
innebär. Nationella och internationella aktiviteter växlas upp för att utveckla kontaktnät och starta 
nya samarbetsprojekt. AI är ett testbäddsområde som Automation Region gemensamt med övriga 
styrkeområden särskilt fokuserar på.

Slutkunderna involveras i allt högre grad genom att ta fram utmaningar inom deras egna 
verksamheter och de uppmuntras även att stötta start-up företag. Målet är att minst ett större bolag 
öppnar upp sin verksamhet för mindre företag. Detta genom samverkan med bland annat THINGS, 
Synerleap och övriga relevanta partners kopplade till den nationella medlemsorganisationen SISP.
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Nya värdekedjor för Offshore
Automation Region deltar även i projektet Nya värdekedjor för Offshore, ett projekt som ägs av 
Jernkontoret och drivs av Vinnväxtvinnaren Triple Steelix. I en tidigare förstudie där samarbetet 
mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” 
och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde. En 
konferens arrangeras i september 2018 i Västerås. Vidare kommer en workshop inom området 
beställarkompetens i mars 2018. Kopplingar finns även till liknande initiativ på europeisk nivå.

I Sverige finns redan en gryende Offshore-industri där erfarenheter och kunnande både från 
materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och 
resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. 
Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer 
för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö. 

De stora tekniska svårigheterna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bland annat 
kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system 
för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är svenska styrkeområden som har stora möjligheter att 
utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området. Genom att koppla företag, akademier 
och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- 
och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och 
systemtillverkare kunna åstadkomma lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. 

Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där svensk industri kan spela en ledande roll 
inom ett globalt växande och viktigt område. Projektet löper till och med januari 2020 och sker i 
samverkan mellan flera parter där Triple Steelix/Jernkontoret är projektägare och kontakter kommer 
att knytas med ytterligare företag och idéer inom området.

Kopplingar på nationell nivå
För att ytterligare stärka kopplingar på internationell nivå har en analys av företagens (inom olika 
kategorier), akademins och regionens behov av internationella kontakter gjorts under 2017. Detta 
föranleder ett arbete som 2018 kommer fokusera på att identifiera behov med rätt strategiska 
kopplingar på en internationell arena. Att samverka över landsgränser kräver resurser och därför 
anser styrgrupp och processledning att en noggrann analys bör göras, för att sedan skapa 
plattformar i regioner med behov och lösningar som matchar de som Automation Region har 
identifierat. En ansvarig person kommer att fokusera på detta under 2018 för att på så sätt skapa en 
konkret metod. Detta för att inkludera de direkta aktiviteterna inom Automation Regions befintliga 
strukturer i samverkan med andra relevanta aktörer.

IHubs Sweden
Tillsammans med rätt parter och aktörer kommer vi även här vara en landningsbana och väg in för 
effektivare processer och kortare ledtider som ökar tillväxt. IHubs Sweden som Automation Region 
är starkt engagerad inom kan vara ytterligare en plattform på nationell nivå att driva denna fråga 
under 2018.

Smart Industri ÖMS 
Smart Industri ÖMS handlar om samverkan i östra Mellansverige vilken drivs av tillväxtansvariga 
i länen. Automation Region har en stark roll att bidra med input, skapa gemensamma aktiviteter 
som gynnar hela regionen och driva frågor som handlar om strategiska processer för ökad 
kompetensöverföring och samverkan.
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11 Kommunikation och spridning
Kommunikation och spridning är en mycket viktig del av VINNVÄXT-arbetet. Dels handlar det om att 
synliggöra regionens kompetens inom automation men också att sprida de resultat som genereras. 
Under 2018 kommer fokus primärt att vara:

• Långsiktig kommunikationsplan för Automation Region som VINNVÄXT-initiativ
• Löpande nyhetsrapportering, nyhetsbrev, referensartiklar 
•  Strategi kring sociala medier 
• Stöd vid Automation Summit och andra större workshoppar och seminarier
• Fortsatt samarbete med facktidskrifter
• Kommunikativt lyfta Automation Region som 10-års jubilar, detta bland annat genom 

samarbete med Dagens Industri.

12 Strategi och plan för lärande
Lärande sker på flera plan parallellt och koordinerat.

a) Utvärdering och uppföljning
• Extern granskning av följeforskaren samt kvalitetssäkring och dokumentation av    

kvalitativa resultat och effekter, planerade såväl som oplanerade
• Processledningens självvärdering (processledning, styrgrupp/styrelse och ägare)
• Rapportering till och dialog med finansiärerna, inklusive erfarenhetsredovisning
• Utvärdering av deltagande parters syn på Automation Region och i vilken grad 

medlemsklustret möter deras behov
• Utvärdering av övriga aktörers (nationella och internationella) syn på Automation Region
• Utvärdering har under 2017 gjorts av flertalet aktiviteter i Automation Regions regi, vilka 

kommer leda till förbättringsaktiviteter 2018 i form av förbättrat innehåll kopplat till 
målgruppsanalys och behov.

b) Omvärldsanalyser och framsynsprocesser 
• Tillsammans med andra aktörer, såsom PiiA, forskningsinstitut och andra VINNVÄXT-miljöer 

genomförs studier och analyser av framtidsscenarier. 

c) Lärande och kunskapsspridning
• Med ledning av punkt 1 och 2 genomförs lärseminarier, systemiska möten och enklare 

diskussionsmöten (såsom kunskapsseminarier). Dessa kan vara tematiska (till exempel 
kring beställarkompetens, FoI, affärsstöd, genus, internationalisering, entreprenörskap) eller 
generella med bred representation av olika aktörer. 

d) Processtöd och coachning
• Uppföljning, utvärdering, lärande och självreflektion är en viktig del av Automation Regions 

löpande verksamhet. Detta utvecklas ständigt av deltagarna själva, men underlättas i hög 
grad av externt stöd. 

• Följeforskaren spelar en viktig roll som oberoende observatör och kan uppmärksamma 
tidiga signaler som processledningen lätt missar, varna för fallgropar och ge stöd till 
processledning och styrelse vid strategiska vägval. 



13 Företag, akademi och samhälle i samverkan – automation i världsklass!

• Processledningen använder sig av LEAN som arbetsmetod där medarbetare varje vecka 
samlas vid målstyrningstavlan där utvärdering av nyckeltal på resultat och effektmål, 
prioriteringar samt förbättringsförslag hanteras effektivt.

e) Metalärande 
• Det strategiska lärandet måste också användas till policylärande på program-, myndighets- 

och nationell nivå. VINNVÄXT-programmet som helhet har dragit nytta av denna typ av 
lärande under 12 år. 

• Policylärandet är av stor vikt för utveckling av programmet som helhet, liksom för kollektivt 
erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringar för medverkande initiativ. Lärandet ska även 
kondenseras till departementsnivå, andra finansiärer och EU. En följeforskare bidrar till 
Automation Region liksom kontinuerliga erfarenhetsträffar för lärande och utveckling av 
klustret.



Vi är Automation Region

Grönt kompetens-
centrum Ösby


