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Möjligheterna med dataanalys, artificiell intelligens 
och machine learning är närmast oändliga. Men att 
ha storslagna visioner har inget egenvärde om det 
inte går att komma i mål. Utgå alltid från behovet, se 
möjligheterna i de frågeställningar som ni dagligen 
brottas med. Ställer ni en konkret fråga så ökar chansen 
för ni får ett tydligt svar.

Hur kan stora datamängder göra nytta för företaget? 
Dagligen samlar maskiner och system in stora mängder 
data som potentiellt sett kan förbättra lönsamhet, 
kvalitet, underhållsarbete och maskinernas beläggning. 
Den stora frågan är hur det ska gå till.

Steg ett är att identifiera behovet och se hur lösningen 
kan generera affärsnytta. Börja där ni har data och ett 
reellt behov. Det svåra är att hitta rätt avgränsningar och 
inte försöka lösa alla problem samtidigt. 

Steg två är att tillsätta ett team med relevanta 
kompetenser, det ska vara en grupp som tillsammans 
förstår hela processen och som kan tillämpa metoderna 
för att avhjälpa problemet. Det är personer som 
förstår maskinernas funktioner och system, som kan 
extrahera, analysera och visualisera relevant data. 
Utöver det behövs kompetens som kan koppla ihop 
arbetet med affärsnytta och tydliggöra vinsterna med 
implementeringen. 

Det tredje steget är att driva en pilot – börja i liten skala 
och bygg upp kunskap och erfarenhet inför kommande 
projekt. Det är också viktigt att fråga sig om problemet 
kan lösas med konventionella metoder, så att onödigt 
komplexa lösningar kan undvikas.

Stig Larsson 
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Automation Region medverkar i flera olika projekt som 
syftar till att stimulera innovation och tillväxt. Under 
våren tittar vi närmare på några av dessa projekt och 
först ut är Swesa – en satsning som bland annat 
omfattar en digital inkubator för tillväxtföretag inom 
energiområdet.

Swesa Sweden Energy Accelerator är ett delprojekt inom 
den större satsningen Eliv, ”energilösningar i världsklass”, 
som finansieras av Energimyndigheten. Automation 
Region, inkubatorn Create och tillväxthubben Synerleap 
utvecklar tillsammans ett arbetspaket för uppskalning 
av affärsidéer med relevans inom energiområdet.

– Syftet med programmet är att hjälpa scaleup-bolag att 
ta fram en tydlig och strukturerad tillväxtplan, säger Erik 
Jonuks, affärsutvecklare på Create och projektledare för 
arbetspaketet. De bolag som genomgår programmet blir 
bättre förberedda på att ta in extern finansiering för sin 
fortsatta utveckling. Samtidigt stärker vi deras kapacitet 
som leverantörer till energisektorn.

Automation Regions uppgift är att identifiera bolag 
som kan vara intressanta för vidare finansiering från 
Energimyndigheten. Samtidigt erbjuder Automation 
Regions företagsnätverk och olika aktiviteter en värdefull 
resurs av kompetens och potentiella samarbeten för 
växande företag.

– För att nya energiinnovationer ska få genomslag 
så räcker det inte med teknisk höjd, det krävs även en 
skalbar kommersiell strategi, säger Daniel Boqvist, 
projektledare på Automation Region. Våra medlemmar 
har en enorm samlad erfarenhet av både tekniska 
och affärsdrivna lösningar. Det händer något väldigt 
spännande när erfarenhet och kunnande från olika 
områden möts i diskussioner om gemensamma 
utmaningar.



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
Innovationslots – möt finansiärer 
Seminarium · 2019-02-13

Do-tank om implementering av RPA 
Do-tank · 2019-02-14

Workshop on the strategic implementation of AI 
Malmö · 2019-04-25

Automation Expo hos Enics
Den 24 januari arrangerade vi Automation Expo tillsammans 
med vårt medlemsföretag Enics i Västerås. 12 utställande 
företag visade upp sina produkter och tjänster och cirka 150 
besökare – fullbokat! – medverkade till att det blev en härlig dag. 
Stort tack till Enics som generöst öppnade upp sin verksamhet 
med engagerade medarbetare och guidad rundvandring i 
produktionsanläggningen.

Utvecklingsdag med Västmanlands 
innovationssystem
Den 14 mars arrangeras en avslutande konferens inom projektet 
Smart4U, som under tre års tid har drivit samverkansaktiviteter 
mellan styrkeområdena automation, energi, järnväg samt välfärd 
och hälsa. Välkommen att ta del av inspirerande exempel och 
diskussioner kring utvecklingsmöjligheter för företagare och 
näringslivsutvecklare. Konferensen genomförs på Aros Congress 
Center i Västerås.

Stort intresse för dataanalys och 
intelligenta system
Många företag vill hitta sätt att dra nytta av den data som 
maskiner och system dagligen samlar in, det märktes inte 
minst under januari månads frukostmöten med Do-tank hos 
Automation Region. 

Fokus var att skapa förståelse och ge verktyg för hur företagen 
kan ta första steget mot implementering av dataanalys, artificiell 
intelligens och machine learning.


