Verksamhetsberättelse 2017

Automation Region
En erkänt världsledande region inom automation
med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus
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Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret
1 januari till 31 december 2017

Styrelsen för Automation Region avger härmed följande verksamhetsberättelse.
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Verksamhet ideella föreningen 2017

Den ideella föreningen Automation Region bildades vid ett konstituerande möte den 9 december
2007. Vid Automation Regions ideella förenings årsmöte den 31 mars 2017 valdes följande
styrelsemedlemmar:
Ordförande:
• Björn Jonsson, ABB AB – ordförande (omval 1 år)
Ledamöter:
• Mats Myhr, Westermo Data Communication AB (kvarstår 1 år)
• Karl-Gustav Ramström, Prevas AB (kvarstår 1 år)
• Christer Alzén, Region Västmanland (omval 2 år)
• Catarina Berglund, Strängnäs Business Park (omval 2 år)
• Damir Isovic, styrelserepresentant Mälardalens högskola (kvarstår 1 år)
Suppleanter:
• Fredrik Bruhn, Unibap AB (omval 1 år)
• Eva Lilja, Västerås Stad (omval 1 år)
Valberedning:
• Ylva Wretås, Västerås stad, sammankallande (omval 1 år)
• Hans Hansson, Mälardalens högskola (omval 1 år)
• Lars-Ola Lundkvist, Westermo, (omval 1 år)
Under året har fem styrelsemöten och ett styrelseinternat genomförts.
Processledningen består av:
• Catarina Berglund, processledare, 100 procent
• Helena Blackbright, projektledare akademin 50 procent
• Bernt Henriksen, projektledare näringsliv 50 procent
• Stefan Hollertz, informationsansvarig, 20 procent
• Lars Krantz, projektsamordnare 20 procent
• Åsa Lagerstedt, projektledare strategisk uppföljning, 100 procent
• Robert Nyberg, marknad och kommunikation, 20 procent
• Pia Strand Runsten, kommunikatör 100 procent
• Karin Wiik, projektledare näringsliv 100 procent
Föreningen hade vid årets slut 91 betalande medlemsföretag och totalt 122 medlemmar inklusive
partnerorganisationer och sponsorer.
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Automation Region i Sverige AB (svb)

Vid årsmötet den 6 mars 2015 fattades beslut om att starta aktiebolaget Automation
Region i Sverige AB (svb). I oktober 2015 startades bolaget i form av ett aktiebolag med
vinstutdelningsbegränsning. Den enda aktien innehas av Automation Regions ideella förening.
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Finansiering

Nedanstående finansieringsprojekt har under år 2017 stöttat Automation Regions verksamhet vid
Mälardalens högskola (MDH).

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.
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Nya medlemmar 2017

Vi välkomnar ActionWave Development, PrimeKey Solutions, ATEA, Åkerströms Björbo,
Karlskoga Automation, Grönt Kompetens¬centrum Ösby, ABB Industrigymnasium, Nebu, Kaeser
Kompressorer, Axelent, Avalon Innovation och Softgear.
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Verksamhetsidé

Automation Regions vision: 2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön
för automationsindustrin.
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.
Automation Region är ett företagsdrivet kluster för kunskap och innovation i en digital värld.

Organisatoriskt upplägg
Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola. Värdakademi är akademin för
innovation, design och teknik, IDT. Centrumbildningens styrgrupp fungerar även som VINNVÄXTinitiativets styrgrupp.
Verksamhetsberättelse 2017 – Automation Region (802438-2916)
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Utvecklingsgrupperna
Det starka medlemsengagemanget är en strategisk framgångsfaktor för Automation Region. En
aktiv styrelse och fyra utvecklingsgrupper borgar för väl förankrade initiativ

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
ordförande eftersom personen som tidigare hade rollen har bytt arbetsgivare.
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, upprättas.
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Arbetsmarknadskunskap

YH

Forskarskola

Mässa

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. Antal
medlemmar i gruppen har utökats med två personer.
Konjunkturen under året har varit god och kunskapsöverföring om hur företag kan rekrytera
personal har varit frekvent. Under året genomfördes två expon: Ett tillsammans med
Automationsdagarna och Robotdalen i Borlänge och ett hos GE Healthcare i Uppsala. Båda var
mycket lyckade, med bra feedback från deltagare och utställare. Ett seminarium om affärsmodeller
har planerats och genomförts av gruppen. En förstudie för projektet ”Beställarkompetens” är inledd,
med Eva Holmström från Karlskoga Automation som projektledare. Förberedelser görs för att söka
medel från Vinnovas utlysning ”Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin”. Gruppen
leddes del av året av Christer Gerdtman, grundare av Motion Control och del av året av Karin Wiik
Automation Region, som tillförordnad, eftersom Motion Control växte kraftigt.

Affärsutvecklingsgruppen genomförde två uppskattade Automation Expo under året.

Forsknings- och innovationsgruppen
Gruppens roll är att utveckla processer för att bygga forsknings- och innovationsprojekt, bland annat
genom att synliggöra goda exempel där akademi och näringsliv samarbetar. FoI-gruppen vill göra
det lättare att få tillgång till externa medel, inspirera till samarbeten mellan företag och branscher
och använda partnerskapet med MDH och RISE/SICS Västerås för att underlätta genomförandet av
projekt.
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.

Verksamhetsberättelse 2017 – Automation Region (802438-2916)
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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. Gruppen leds av Anders Aabakken, Global
teknisk chef, ABB FACTS.

Kompetensgruppen
Under 2017 har Automation Region deltagit i EU-projektet SMART4U där en viktig uppgift har varit
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. Under 2018 kommer gruppen adderas med ytterligare aktörer för att
samordna aktiviteter för kompetensförsörjning och flertalet aktiviteter är planerade.
Kompetensgruppen leds av Björn Nordén, verksamhetsledare på Jobba i Västerås.

Energy Competence Center, som drivs av Jobba i Västerås, har fått huvudansvaret för att arbeta med ökat teknikintresse bland
barn och unga.

Projekt
PiiA – Processindustriell IT och automation
År 2013 beviljades medel från VINNOVA för att starta ett strategiskt innovationsprogram inom
processindustriell IT och automation (PiiA). Målet är att skapa ett industriellt ledarskap och
en nationell plattform för projekt, nätverk, kompetens och FUI-program (forskning, utveckling,
innovation). Automation Region är representerad i ledningsgruppen och är även aktiv i PiiA
Academy.
8
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Innoday
Projektet kopplar samman flera viktiga aktörer inom Västmanlands innovationssystem –
expectrum, RISE/SICS Västerås, Automation Region, Västerås Science Park och Arty. Målet är
att utveckla, testa och sprida forskningsbaserad kunskap och verktyg för innovation i det dagliga
arbetet. Inte bara inom den egna organisationen utan även till kunder, leverantörer och allmänheten.

Innowatch
Det av KK-stiftelsen finansierade utvecklingsprojektet Innowatch, är ett direkt resultat av en
pilotstudie i Automation Regions regi. Projektet är ett forskningssamarbete mellan Automation
Region, Mälardalens högskola, Prindit, ABB FACTS, Bombardier Transportation och Prevas. Fokus
för projektet är hur man med hjälp av olika verktyg och metoder kan stödja utvecklingen av ett
förbättrat innovationsklimat.  
2017 var projektets andra av tre år där processen inte bara använts i det pågående
forskningsprojektet utan också erbjudits i en förkortad variant till fem av ALMI:s kundföretag.
Företagen är mycket nöjda med processen och har efterfrågat en förlängning på projektet. Även i
samarbetet med ALMI har projektet gått under namnet ”Innowatch” och genomförts i samarbete
med RISE/SICS Västerås, ALMI, Prindit och Automation Region. Parterna diskuterar just möjligheten
att förlänga processen så att den kan erbjudas till fler av ALMI:s kundföretag. Totalt har projekten
hittills resulterat i sex vetenskapliga artiklar.

FORT
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 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.

Kickstart
Sveriges satsning för att ge stöttning till över 1 000 SMF-verksamheter för att bli mer
konkurrenskraftiga med hjälp av digitalisering. Automation Regions roll i detta är att vara
koordinator för Västmanland och Bergslagen. Planer har initierats och personal avdelats för att
hantera detta under 2018.

Digifuture
Sveriges satsning för att ge stöttning till ett antal strategiskt utvalda SMF-företag som tagit sig
igenom ”Kickstart” och ta dem vidare för att komma i en position för ett skarpare projekt inom
digitaliseringen. Automation Region och MITC arbetar tillsammans i Sörmland och i Västmanland
med arbetet och har under 2017 påbörjat detta med ett antal företag och planerna är i full gång för
2018 där företag som ska delta i aktiviteterna som är en förlängning av Kickstart.

PROMPT
PROMPT, Professionell Master in Software Engineering, är 2017 inne på sitt femte år och har
nu totalt utvecklat 20 kurser på avancerad nivå som riktar sig till personer med yrkeserfarenhet.
Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos svenska företag. Kurserna är
webbaserade och ges på kvartsfart för att passa yrkesverksamma. Sammanlagt har knappt 800
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studenter från 275 olika organisationer antagits till kurserna. Kurserna bidrar också väsentligt till att
modernisera formerna för akademisk utbildning.
År 2016 fick PROMPT utmärkelsen ”European Digital Skills Award”, och i december deltog
projektledaren Malin Rosqvist som en uppföljning i en paneldebatt på temat ”Reskilling small and
medium enterprises for the digital transformation: opportunities, challenges and success stories”
på Digital Skills and Jobs Coalition Conference i Bryssel. PROMPT är fortfarande ett av de ledande
initiativen för kompetensutveckling i Europa och löper vidare till september 2019. Under 2017 fick
PROMPT-konsortiet besked om att KK-stiftelsen kommer att finansiera ytterligare kursutveckling
med start 2018. Den nya satsningen kallas ”FuturE” och omfattar två forskningsområden vid
Mälardalens högskola: Inbyggda system och Framtidens energi.

Företagslots till Innovationssystemet – Bombardier Transportation
Bombardier Transportation, Mälardalens Högskola, RISE/SICS Västerås och Västmanlands
styrkeområden Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Automation Region enades
i ett projekt med syfte att utforska de forsknings- och utvecklingsaktiviteter som pågår inom
området Järnvägsindustri i regionen och nationellt, samt gynna uppstarten av nya projekt.
Automation Region verkade som sammankallande för åtta projektmöten, varav ett studiebesök på
Bombardier Power Labs, ett möte med Vinnova i Stockholm, samt ett möte med det strategiska
innovationsprogrammet PiiA och Volvo i Eskilstuna för att studera metoder för samverkan inom
forskning. Projektet resulterade i Bombardiers deltagande i fyra projektansökningar. Projektet
avslutades 2017 för Automation Regions del och fortsätter i en reducerad grupp under 2018.
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Gröna näringar
Automation Region deltar i Agro Sörmlands aktiviteter runt ökad automation och digitalisering
i de gröna näringarna. Förutom Automation Region deltar Robotdalen, RISE/SICS Västerås och
Linköpings Universitet i utvecklingsgruppen. Målsättningar omfattar bland annat en Vinnovaansökan under januari som RISE/SICS är drivande för liksom patentansökan inom området
automation, optimering och självgående fordon inom spannmålsproduktion. Gröna näringar är
identifierat som nyckelområde för att uppnå ett antal av de 17 hållbarhetsmålen.

Drönarkluster/mötesplats
Automation Region bistår etableringen av en mötesplats/kluster i Mälardalen runt drönare och
dess användningsområden liksom utvecklandet av tjänster runt detta. Målet är sprida kunnandet
och användandet av drönare inom samhälle och industri. Ambitionen är att vara ett komplement
till övriga initiativ i Sverige, till exempel Västervik, och samarbeta med dessa liksom med pågående
aktiviteter på MDH. Mötesplatsen/klustret kommer vara en egen ideell förening med ett antal
överlappande medlemmar och intressenter från Automation Region, och en viktig del av framtida
automation och digitalisering inom många områden.

VHS – Visualisering för ett Hållbart Samhälle och Industri
Automation Region i projektet Visualisering för ett Hållbart Samhälle och Industri, ett
samverkansprojekt som drivs av RISE/SICS Västerås med deltagande ifrån Mälarenergi,
Tekniska Verken Linköping, PiiA, Visual Sweden, Automation Region med flera. Målsättningen
är visualiseringar som stödjer interaktion, medvetenhet och beteendeförändringar med
valt fokusområde runt förbättrad människa-datainteraktion. Genom att skapa rollbaserade
visualiseringar för intern personal hos energibolagen liksom hos slutanvändare, konsumenter och
fastighetsägare se till att färre misstag, felbedömningar eller oinformerade beslut sker vilket annars
leder till onödig produktion eller konsumtion.

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 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 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.

Genus och mångfald
Automation Region arbetar aktivt med genusfrågor vilket i praktiken bland annat innebär att
varannan ledare i nyhetsbrevet skrivs av en man. Målsättningen är att minst en av de tre experterna
i Automationsnästet i tidningen Ny Teknik ska vara kvinna. Vid frukostmöten, workshoppar,
seminarier och Automation Summit eftersträvas en jämn könsfördelning bland de medverkande
talarna.

Verksamhetsberättelse 2017 – Automation Region (802438-2916)
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Aktiviteter och initiativ
Aktiviteter som ger nya kontakter och mervärde för medlemmar och samverkansparter är en central
del av Automation Regions verksamhet. Återkommande aktiviteter är bland annat seminarier,
frukostmöten, Automation Expo och workshoppar.
Automation Regions verksamhet bedrivs utifrån medlemmarnas behov och engagemang. Ett
strategiskt område som har utvecklats under året är kontakten med slutkunder, både direkt
och via slutkundskluster. Bland annat har två Automation Expo arrangerats tillsammans med
slutkundsföretagen GE Health Care och FindIT.

Frukostmöten
Under året har 19 frukostmöten arrangerats i Västerås (9) och Stockholm (10). Automation Region
agerar som omvärldsbevakare och skapar mötesplatser där kunskap, forskning och trender
presenteras. Frukostmötena lockar i genomsnitt cirka 47 personer. Totalt 890 deltagartillfällen
under 2017 varav 24 procent av de deltagande var kvinnor.

2017 hölls 19 frukostmöten, totalt 890 deltagartillfällen. Under året lämnade de oss för nya utmaningar, processledarna Karolina
Winbo och Mikael Klintberg samt projektledare Gunnar Iggendal.

Högst antal deltagare, 90 personer, hade september månads frukostmöte i Västerås, där temat
var artificiell intelligens och digital etik. Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef på Avanade,
berättade om AI och dess följder. Kristoffer Arfvidsson, Solutions Architect på Basalt AB, lyfte EU:s
nya dataskyddslag General Data Protection Regulation, GDPR. Mötet innefattade en efterföljande
Do-tank där 33 personer deltog för att ta fram konkreta projektidéer inom ämnet.
Nedan en sammanställning av samtliga genomförda frukostmöten under 2017.
Västerås 17-01-10
60 deltagare

Gamification – ett lyft för svensk industri
Susanne Timsjö, PiiA

Stockholm 17-01-24
28 deltagare

Nya vägar till automation, affärer och bättre lönsamhet i företag
Mikael Joki, vd på Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB), Niklas Olsson, MITC,
Magnus Svensson, Smartare Elektroniksystem

Västerås 17-02-07
32 deltagare

Nya vägar till automation, affärer och bättre lönsamhet i företag
Mikael Joki, vd på Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB), Niklas Olsson, MITC,
Magnus Svensson, Smartare Elektroniksystem
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Stockholm 17-02-08
35 deltagare

Gamification – ett lyft för svensk industri
Susanne Timsjö, PiiA

Västerås 17-03-13
67 deltagare

Det här bör du veta om industriell IT-säkerhet

Stockholm 17-03-14
51 deltagare

Det här bör du veta om industriell IT-säkerhet

Västerås 17-04-04
47 deltagare

Digitalt ledarskap – Så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld

Stockholm 17-04-06
39 deltagare

Digitalt ledarskap – Så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld

Stockholm 17-05-10
42 deltagare

Drönare – ny teknik och nya affärsmöjligheter

Stockholm 17-05-16
53 deltagare

Kan automationslösningar från industrin förbättra vården?

Västerås 17-05-17
36 deltagare

Drönare – ny teknik och nya affärsmöjligheter

Västerås 17-06-07
29 deltagare

Samspel och ledarskap i digitaliseringen

Stockholm 17-06-14
15 deltagare

Samspel och ledarskap i digitaliseringen

Stockholm 17-09-04
42 deltagare

Artificiell intelligens och digital etik
Patrik Löwendahl, Avanade, Wictor Wilén, Avanade

Västerås 17-09-07
90 deltagare

Artificiell intelligens och digital etik
Patrik Löwendahl, Avanade, Wictor Wilén, Avanade

Västerås 17-10-03
75 deltagare

Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Stina Lantz, IgniteSweden, Jon Lindén, Ekkono, Shahan Lilja, Mavenoid,
Ryan Ramanujam, DataVerge och Karolinska Institutet.

Stockholm 17-10-19
72 deltagare

Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Stina Lantz, IgniteSweden, Jon Lindén, Ekkono, Shahan Lilja, Mavenoid,
Ryan Ramanujam, DataVerge och Karolinska Institutet.

Västerås 17-11-07
51 deltagare

Automation och optimering av energisystem
Kristoffer Hermansson, Sigholm Konsult AB, Kristian Sandström, RICE SICS,
Erik Dahlquist, Mälardalens högskola, Ann-Sofie Gaverstedt, Energimyndigheten.

Stockholm 17-11-09
33 deltagare

Automation och optimering av energisystem
Kristoffer Hermansson, Sigholm Konsult AB, Kristian Sandström, RICE SICS,
Erik Dahlquist, Mälardalens högskola, Ann-Sofie Gaverstedt, Energimyndigheten

Johan Thulin, Combitech, Jonatan Bunne, PrimeKey Solutions, Kristina Blomqvist
och Anders Östgaard, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Johan Thulin, Combitech, Jonatan Bunne, PrimeKey Solutions, Kristina
Blomqvist och Anders Östgaard, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen i Sverige

Anette Hallin, Mälardalens högskola, Beatrice Björk, Level21

Anette Hallin, Mälardalens högskola, Beatrice Björk, Level21

Tomas Gustafsson, Daniel Sällstedt, Sky Eye Innovations, Rémi Vesvre, Transportstyrelsen

Daniel Forslund, Stockholms läns landsting, Bernt Henriksen,
Robotdalen och Automation Region, IT&Telekomföretagen, Rikard
Johansson, Kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna

Tomas Gustafsson, Daniel Sällstedt, Sky Eye Innovations, Rémi Vesvre, Transportstyrelsen

Mats Sedlacek, Atea

Mats Sedlacek, Atea
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Automation Expo
Två stycken Automation Expo utfördes under året, med mycket god feedback från medarrangörer,
deltagare och utställare. Ett Automation Expo är en minimässa, som arrangeras i ett värdföretags
lokaler. Robotdalen, FindIT och Automation Region arrangerade ett Expo på Domnarvsgården i
Borlänge den 9:e mars. Expot var en del av Automationsutmaningen, ett program som stöttas av
Tillväxtverket, och målgruppen för besökare är små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg.
Under förmiddagen arrangerade Robotdalen ett seminarieprogram där Automationsutmaningen
introducerades. Expot lockade 21 utställande företag och 81 anmälda deltagare. Den 18 oktober
arrangerade företaget GE Healthcare och Automation Region, med hjälp av Uppsala BIO, ett
Automation Expo i GE Healthcares lokaler i Uppsala. Under Expot berättade GE Healthcare om hur
de tar sig an framtidens automations- och digitaliseringsutmaningar och hur de omvärldsbevakar
för att kunna ligga i framkant. 16 utställare och 93 anmälda deltagare deltog.

Automationsnästen i tidningen Ny Teknik Automation
Under 2017 har Automation Region fortsatt det goda samarbetet med tidningen Ny Teknik och
levererat innehåll till så kallade Automationsnästen. Dessa är publicerade i samtliga åtta utgåvor
av Ny Tekniks automationsbilaga. Initiativet kommer från Automation Region som också hittar
passande teman, formulerar frågor och tillsätter en panel med specialister som besvarar frågorna.
Exempel på frågeställningar under 2017:
•

Så kan industriell standardisering bidra till svensk konkurrenskraft

•

Automation och optimering av energisystem

•

Ökad innovationskraft och takt genom samverkan startups och storbolag

•

AI och digital etik

•

Drönare mot nya uppdrag i industrin

•

Experternas råd om industriell it-säkerhet

•

Samverkan är nyckeln för lönsam FoU inom industrin

•

Gamification kan lyfta svensk industri

Nyhetsbrev
Under året har 11 nyhetsbrev publicerats. Automation Regions nyhetsbrev har skickats ut den
sista vardagen i varje månad (juli undantaget) sedan februari år 2009. Brevet innehåller en ledare,
en artikel samt ett antal mindre notiser som är relaterade till Automation Regions verksamhet.
Nyhetsbrevet når idag över 3 500 mottagare. Varannan ledare har skrivs av en kvinna, varannan av
en man.

Övrig nationell press
Under året har Automation Region synts i nationell press, bland annat genom medverkan i flera
temabilagor, tidningen Automation samt ett stort antal branschtidningar. Journalisterna har i många
fall hämtat artikeluppslag direkt från Automation Regions nyhetsrum på MyNewsdesk.

Automationsmässorna
Automation Region och Svenska Mässan i Göteborg har fördjupat sitt samarbete, bland annat
genom gemensamma aktiviteter som till exempel konferensen Automation Summit.
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Årsmöte
Automation Regions årsmöte hölls den 31 mars 2017 med 59 deltagare. Mötet inleddes med
mingellunch och därefter följde årsmötesförhandlingarna. Irene Ek på Tillväxtanalys föreläste.

Automation Summit
Den fjärde upplagan av konferensen Automation Summit genomfördes den 12 oktober i Västerås.
Konferensen arrangerades av Automation Region och Svenska Mässan i samarbete med IVA.
Automation Summit möter behovet av ett forum för beslutsfattare, med inriktning mot strategier
och affärsutveckling. Teman var digitala affärsmodeller, ledarskap, ny teknik och digital säkerhet.
Innovations- och näringsminister Mikael Damberg var också en av talarna vid konferensen som
besöktes av 307 deltagare. Utvärderingen gav fina resultat och alla presentationer filmades för att
ytterligare dela och sprida kompetensen. År 2018 hålls Automation Summit i Göteborg i samband
med Scanautomatic- & ProcessTeknik-mässan.

Automation Student
Automation Region vill betona vikten av en
stabil återväxt inom automationsområdet
och arrangerar därför sedan 2010 tävlingen
Automation Student tillsammans med
branschorganisationen Svensk Automation och
mässan Scanautomatic & ProcessTeknik.
Chalmersstudenterna Niclas Busck och
Fredrik Svensson vann årets upplaga av
Automation Student med sitt examensarbete
om monteringsinstruktioner. Niclas och Fredrik
Vinnare 2017 – Fredrik Svensson och Niclas Busck,
har utfört sitt examensarbete på uppdrag
Chalmers.
av demonstratorprojektet Smarta Fabriker i
Göteborg. Examensarbetet bidrar med utveckling
och jämförelse av monteringsinstruktioner
för manuella moment. Tre olika typer av instruktioner har utvärderats – text och bild, video samt
augmented reality, AR, eller förstärkt verklighet.
Andraplatsen i tävlingen delas av de övriga finalisterna – Matilda Anulf och Yvette Kroon från
Chalmers, samt KTH-studenterna Ellinor Lindström och Isa Nedersjö. Samtliga finalister levererade
utmärkta presentationer och intresset från publiken var stort. Priset delades ut av Fredrik Karlsson,
redaktör på Ny Teknik Automation, samt Catarina Berglund, processledare på Automation Region.
Vinnarna belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Workshop om affärsmodellering
Den 23 november hölls en workshop som fokuserade på olika sätt att skapa affärsmodeller.
Deltagarna fick möjlighet att lära sig om och prova metoder för affärsmodellering, som är baserade
på forskning i samarbete med Mälardalens Högskola och Hull University, UK.

Workshop ”Den digitala stambanan”
Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan
över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut?

Verksamhetsberättelse 2017 – Automation Region (802438-2916)
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Detta var frågor som genom en workshop diskuterades och besvarades av 30 deltagare vilka var
representerade från näringsliv, offentlig sektor och akademi på plats den 3 maj.

7

Seminarium med Do-tank

Automation för byggproduktion
Hur kan kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik användas för att förbättra
byggproduktionen? Tillsammans med Hjältevadshus, Smart Housing Småland och Robotdalen
bjöd Automation Region in till ett branschöverskridande seminarium med Do-tank på Träcentrum
i Nässjö den 30 mars. I januari vann Hjältevadshus en stor upphandling från Sveriges kommuner
och landsting, “Bostadshus 16”. VINNVÄXT-miljön Smart Housing Småland har engagerats för att
utveckla nya lösningar som möjliggör en snabbare och effektivare byggprocess.

Nya vägar till automation, affärer och bättre lönsamhet i företag
Den 7 februari hölls ett frukostmöte om hur små och medelstora företag kan utvecklas och uppnå
bättre produktivitet och lönsamhet genom automation och samverkan i FoI-projekt. Detta genom ett
konkret exempel från Mikael Joki, VD på Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB), som utvecklat sitt
företag med automation och samverkan som viktiga ledstjärnor.
Under hela sin “automations-resa” har Mikael Joki samverkat i olika FoI-projekt, vilka haft avgörande
betydelse för utveckling och affärsnytta. Deltagarna fick ta del av hur en sådan ”resa” praktiskt kan
gå till, regionalt som nationellt, med samverkan i innovationssatsningar som Mälardalen Industrial
Technology Center (MITC) och det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.
Frukostseminariet avslutades med en efterföljande Do-tank för de 30 deltagarna på plats.

Kompetenshub
Tillsammans med RISE/SICS Västerås lanserades konceptet kompetenshub – en mötesplats där
dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och företag. Initiativet
erbjuder en möjlighet för företag, akademi och offentlig sektor att möta aktuella utmaningar och dra
nytta av den pågående digitaliseringen. Temat var ”Industriell IoT och molntjänster” via tre träffar
där professor Hans Hansson, Mälardalens högskola, och Kristian Sandström, forskare på RISE/
SICS, medverkade som experter.

8

Kunskapsspridning

Beställarkompetens i förpackningsindustrin
Den 22 september bjöd Packnet in till ett seminarium där deltagarna fick ta del av lärdomar från
erfarna användare och specialister inom automationslösningar för industrin. Bernt Henriksen
från Automation Region gav en generell bild av drivkrafterna bakom industri 4.0 och den
automatiseringsvåg som nu pågår. Övriga talare var Lars Cardemar från Kuka Robotics och Axel
Hagen, ITO Pall-Pack.

Samarbete med IUC
IUC-nätverket (Industriella Utvecklingscentra) är ett nätverk av cirka 800 företag som är delägare
i IUC-bolagen. IUC har en bred samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut.
Automation Region är engagerade genom aktiviteter och i IUC-bolagens VD-nätverk.
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PiiA Summit
PiiA Summit 2017 genomfördes den 11 oktober i Västerås, samlingspunkten för intressenter inom
svensk processindustri. Under konferensen diskuterades best practice-lösningar kopplade till
digitalisering och automation av Sveriges största produktionsapparat – processindustrin! Här lyftes
även projekt utförda inom PiiA-programmet med diskussioner kring gemensamma utmaningar och
lösningar. Konferensen arrangerades i tätt samarbete med PiiA:s grundande miljöer. Kvällen mellan
de båda Summit-dagarna, 11-12 oktober, genomförde Automation Region och PiiA en gemensam
middag.

9

Interaktion med akademin

Ett stort antal personliga möten har genomförts
med enskilda forskare och forskargrupper under
2017. Totalt har Automation Region under året
varit i kontakt med forskare från ett knappt
tjugotal svenska och utländska lärosäten med
huvudsakligen fyra syften; att skapa nya relationer,
att sprida kunskap, att främja framväxten av ny
kunskap och att utveckla interna processer och
metoder.

Nya relationer
Under året har Automation Region aktivt arbetat
med att etablerat och stärka ett stort antal nya
kontakter inom akademin. En stor del av det arbetet
har bestått i att inte bara etablera och stärka
Automation Regions relation till akademin utan
även ett aktivt arbete med att sammanföra och
initiera möten som matchat enskilda forskare och
forskningsgrupper med andra forskare/forskningsgrupper, forskningsdiscipliner och intressenter
i samhället och näringslivet. Flera av dessa möten har resulterat i diskussioner kring samarbeten,
gemensamma forskningsansökningar och möjligheter till internationalisering. Vår förväntan är att
ett flertal av dessa nyetablerade relationer mellan parter som sammanförts av Automation Region
kommer att resultera i konkreta samarbeten och projektansökningar under 2018.
Kunskapsspridning och samverkan: Kunskap behöver spridas för att kunna göra nytta och för att
möjliggöra det har Automation Region strävat efter att sprida och tillgängliggöra den kunskap som
utvecklas i samtida forskning. Några viktiga kanaler för detta har varit aktiviteter genomförda i
egen regi, så som till exempel frukostmöten, Automation Summit, Do-tanks och kompetenshubbar.
Men samverkan och kunskapsspridning med andra aktörers aktiviteter har en minst lika viktig
roll eftersom det möjliggör en uppväxling av de egna interna resurserna. Ett sådant exempel är
samarbetet där Automation Region tillsammans med Prindit och MDH gett stöd till RISE/SICS så
att de i samarbete med ALMI kunnat erbjuda Innowatch-processen till fem av ALMI:s kundföretag
under hösten 2017.
Samarbetet med Things har utvecklats under året genom gemensamma aktiviteter, såsom
frukostmöten samt genom projektet IgniteSweden. Detta för ökad kontaktyta mellan startupföretag, SMF och storbolag.
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Främja framväxten av ny kunskap
Ett viktigt arbete för att främja framväxten av ny kunskap har varit att facilitera möten mellan
personer från akademi, näringsliv och samhälle. I arbetet med att facilitera möten nöjer vi oss inte
med att bara sammanföra människor med gemensamma intressen. Vi strävar dessutom efter att
sätta samman grupper av människor som tillsammans utgör en bred multidiciplinär kompetens
kring ett aktuellt område, ett specifikt problem eller en möjlighet. För att underlätta den mest initiala
fasen av en ny kunskapsutvecklingsprocess är en viktig del av Automation Regions verksamhet att
också bidra med expertkompetens och dessutom, i vissa fall, facilitera dessa möten. Under 2017
har sådana kunskapsutvecklande möten genomförts med fokus på automation och digitalisering
inom till exempel nya affärsmodeller i relation till IoT och molntjänster, kroppsburna sensorer i vård,
effektivisering och kvalitetsökning av diagnostiseringsprocesser i psykiatrin, framtidens skola och
hur AI kan förstärka människor istället för att ersätta dem.

Utveckla interna processer och metoder
Eftersom Automation Region är en kunskapsspridande och kunskapsutvecklande organisation är
det viktigt att utveckla metodik och processer som bidrar till detta. Automation Region har under
året haft ett ökat samarbete med akademin för att förbättra interna processer och metoder som
stödjer det.

Forskarskolan Automation Region Research Academy
KK-stiftelsen stöttar satsningen Automation Region Research Academy – ARRAY – en
industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens
högskola (MDH). En satsning på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 32 miljoner
kronor för industriforskarskolan som etableras tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik
och First Control Systems. MDH och företagen investerar 14 respektive 29 miljoner kronor. Detta är
för industrin en viktig satsning och ett led i att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

10 Företagskontakter
Under 2017 har Automation Region arbetat med företagsnätverkande på flera olika sätt. Detta har
skett genom nätverkande på frukostmöten och i Automation Regions utvecklingsgrupper, Do-tanks,
Automation Summit, Automation Expon, PiiA Summit, telefonintervjuer, företagsbesök samt mässor,
workshoppar och andra aktiviteter.
Syftet med telefonintervjuer och företagsbesök har framförallt varit behovsinventering, men även att
inhämta kunskap om vad företagen förväntar sig av Automation Region och vad de själva kan bidra
med.
Automation Region har sammanlagt interagerat med fler än 250 företag och organisationer under
perioden.
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Verksamhetsberättelsen är lämnad av styrelsen för Automation Region
och författad av processledare Catarina Berglund.
Västerås 2018-02-16

Björn Jonsson
Styrelseordförande Automation Region
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Vi är Automation Region

Grönt kompetenscentrum Ösby

