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1. Vision
2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.
Ledord: Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.

2. Strategisk idé
Automation Region är en resurs till att skapa icke-traditionella möten och ge impuls till förnyelse och ökat
automationskunnande i en digital värld, både lokalt, nationellt och internationellt. Klustret är en fysisk och
virtuell innovationsplattform för branschöverskridande, tvärvetenskapliga möten och utvecklingsaktiviteter där
startup-företag, små och medelstora bolag (SME), stora bolag, akademi och offentlig sektor möts.
Under år 2019 – 2022 ligger fokus på att:
1. Automation Regions organisation och verksamhet stöttar Vinnväxt-miljöns strategi.
2. Identifiera och inkludera aktörer på regional, nationell samt internationell nivå som är viktiga för att
förverkliga visionen.
3. Genomföra projekt och aktiviteter baserade på samhällsutmaningar och glappet i S-utvecklingskurvan.
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3. Strategi och handlingsplan
Automation Regions har en beprövad process som utgår från uttalade behov från aktörerna i Automation
Regions nätverk. Parallellt sker även en mer spontan process som adresserar outtalade behov. För Automation
Region är den strategiska viljan att formalisera dessa två processer – en kombination som bygger vidare på
etablerat förtroende och skapar problemslösningskapacitet genom att exponera aktörerna för sådant som de
ännu inte har efterfrågat (omedvetna behov).

4. Finansiering
Automation Region och Mälardalens högskolas Vinnväxt-ansökan, beviljades i mars 2016, vilket innebär upp
till tio års finansiering för att etablera en stark och attraktiv innovationsmiljö. Efter en väl godkänd första fas
går Vinnväxt-initiativet in i fas två, 1 juli 2019 till 31 december 2022. Finansieringen från Vinnova och regionala
aktörer ska användas för att växla upp Automation Regions arbete med forskning, utveckling och innovation.

5. Organisatoriskt upplägg
Det starka medlemsengagemanget är en strategisk framgångsfaktor för Automation Region. Med en aktiv
styrelse och fyra medlemsdrivna utvecklingsgrupper läggs grunden för väl förankrade initiativ. Regionalt
ledarskap anses vara av stor vikt och därför består föreningens styrelse till största del av personer med
koppling till regionens näringsliv, offentlig sektor samt akademi.
Under 2019 planeras fyra styrelsemöten och två styrelseinternat (lunch-lunch).

Utvecklingsgrupper
Affärsutvecklingsgruppen
Gruppen arbetar övergripande med att planera och driva nätverksträffar med fokus på slutkund. De driver
workshops och seminarier kring ämnen som är centrala för att utveckla affärer och affärsmodeller. Syftet är
att generera fler affärer för medlemmarna samt att arbetet resulterar i forsknings- och innovationsprojekt.
• Antal träffar 2019: 10

Kommunikationsgruppen
Fungerar som ett strategiskt bollplank vid större kommunikationssatsningar samt verkar för att synliggöra och
sprida resultat som genererats i samarbetsprojekt eller av Automation Region. Ett av målen för 2019 är att
färdigställa den långsiktiga kommunikationsplanen för Automation Region som Vinnväxt-initiativ.
• Antal träffar 2019: 6

Kompetensgruppen
Kompetensgruppen har den viktiga funktionen att vara med och stärka automations- och
digitaliseringskompetens lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det livslånga lärandet, ökat intresse för
teknik, digitalisering och automation hos unga samt kompetenshöjande insatser hos medlemsföretagen är
prioriterade frågor.
• Antal träffar 2019: 6
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Forsknings- och innovationsgruppen
Gruppen är en viktig strategisk diskussionspart och fungerar som stöd för de insatser som Vinnväxt-initiativet
omfattar. I detta ingår bland annat att utveckla processer för att bygga forsknings- och innovationsprojekt,
analysera existerande processer i innovationssystemet och i samarbete med processledning katalysera nya
initiativ och processer baserat på analyser och lärande.
• Antal träffar 2019: 10

Forskning och utveckling
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 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. Ett för Automation Region nytt koncept
kommer under året att utvecklas och implementeras för att identifiera utmaningar och behov hos slutkunder.
Syftet är att öka antalet samverkansprojekt mellan företag, institut och akademi.
• Antal seminarium 2019: 3

Frukostmöten
Varje frukostmöte har ett tema där en eller flera experter föreläser. Tematiska områden för 2019: AI, Energi,
Hållbar produktion, Ny teknik, Innovationsledning och Ledarskap. Frukostmötena lägger en grund för att
attrahera fler företag, i synnerhet SME till forsknings- och innovationsprojekt. Mötena är öppna för dem som
har ett intresse av att fördjupa sig i det aktuella ämnet. Syftet är att erbjuda trendspaning med fokus på
framtidens automation samt att sammanföra människor från olika branscher och ämnesområden för att
utveckla nya projekt samt sprida resultat från genomförda projekt.
• Antal frukostmöten 2019: 14

Automation Expo
Automation Expo är en minimässa där leverantörer inom automationsindustrin får möjlighet att möta
slutkunder. Fördelen med att genomföra 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.
Intresset är stort och denna insats är uppskattad av kunder såväl som leverantörer för behovsanalys och
trendspaning.
• Antal Automation Expo 2019: 4

Do-tanks
Utifrån arbetet i utvecklingsgrupperna skapas en serie tematiska träffar där inbjudan går ut brett till akademi,
näringsliv och offentlig sektor utifrån ett bestämt tema. Aktiviteterna genomförs i samverkan med aktörer i
innovationssystem och näringsliv. Ett övergripande mål med Vinnväxt-miljön är att skapa dynamiska ”minikluster” – konsortier av aktörer från industri, akademi och offentlig sektor som tillsammans identifierar
utmaningar och möjligheter.
• Antal Do-tanks 2019: 4
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Mässdeltagande och konferenser
Under första veckan i april arrangerar Automation Region tillsammans med Svenska Mässan en
automationspaviljong i Hannover, då Sverige är partnerland för världens största industrimässa 2019. En
satsning för att synliggöra svensk automation i världsklass på en internationell marknad. Genom partnerskap
möjliggörs bland annat matchmaking med startup-företag, aktiviteter för att attrahera kapital och brookerevent. Detta är ett led i att operativt aktualisera den internationaliseringsstrategi som tagits fram av styrelse
och processledning.
Automation Summit, årlig konferens som samarrangeras med Kungl. Ingenjörsvetenskapliga Akademin
(IVA) och Svenska Mässan, äger rum i oktober i Västerås, i anslutning till innovationsprogrammet PiiAs årliga
konferens där vi samarrangerar en middag för besökare.
Automation Region deltar även på elektronikmässan (två orter) och under Almedalsveckan för att synliggöra
klustret och sprida kunskap om regionens samlade automationskompetens.
• Antal mässor 2019: 5

Företagsmöten
I dag efterfrågas större deltagande från SME-företag i forsknings- och innovationsprojekt. Det kan dock vara
utmanande att engagera dessa aktörer i projekt. Automation Region har därför som strategi att uppnå en
ökad närvaro bland SME-företag i kombination med riktade, ämnesspecifika workshops utifrån genomförd
behovsanalys, i syfte att hitta potentiella partners för forsknings- och innovationsprojekt.
• Antal företagsmöten 2019: 100

Projektinkubator samt forsknings- och innovationsprojekt
Projektinkubatorns viktigaste uppgift är att förbereda forsknings- och innovationsidéer genom att belysa dem
från fler perspektiv och stötta dessa i att hitta nästa steg i finansieringen, från utmaningsdriven innovation,
strategiska innovationsprogram, EU-finansiering etc.
Bakgrunden till projektinkubatorn är att många forsknings- och innovationsprojekt har fokus på forskarens
område, företagens behov har inte bidragit till projektidén. Automation Region vill vända på perspektivet och
använda de resultat och frågeställningar som uppkommer vid anordnade aktiviteter som utgångspunkt för nya
projekt.
Genom det fysiska digitala labbet DigiCore, en samverkan mellan Rise och Automation Region, är
ambitionen att öka möjligheterna till lärande och projekt inom tematiska områden så som AI, molnsäkerhet,
maskinlärande, VR och AR. Labbet innefattar flertalet testbäddar för ny teknik i kombination med
tillämpningsområden inom industrin samt forskares kompetens för att utveckla nya tillämpningar inom
industrin.
Slutkunder involveras genom att ta fram utmaningar inom 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.
• Antal nya innovationsprojekt 2019: 10
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Projekt
För att stärka kompetens och öka innovationskraften i framåtriktade projekt med syfte att möta framtidens
utmaningar är projekten en central del för Automation Regions och fokus inom ramen för Vinnväxt-initiativet.
Projekt

Innehåll

AddAI – Artificiell intelligens
fokus 2018

Automation Region stödjer det svenska initiativet AddAI som är ett samarbete mellan
experter från akademi och industri med syfte att utforska hur samhället påverkas av
smarta algoritmer och artificiell intelligens (AI).

Array – Automation Region
Research Academy

Samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola. Array
ska i nära samarbete med världens främsta företag inom automation bidra till ökad
kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans
för svensk industri.

Beställarkompetens

Automation Region har utvecklat ett verktyg som ger förbättrad beställarkompetens
i processen mot utvecklad automation och digitalisering i det egna företaget. Syftet
är att råda bot på de brister som skapar problem för beställare och leverantörer begränsad kunskap om vad som krävs för en lyckad digitalisering.

Digifuture

Genom coachning och rådgivning ska projektet leda till att fler företag tar konkreta
steg mot implementering av digital teknik. Syftet med projektet är att öka graden av
digitalisering i SME-företag i regionen.

Digin

Med utgångspunkt i digitala teknologier så syftar projektet till att utveckla, testa
och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem.
Projektgruppen innefattar forskare och 20 företag i form av kunder, leverantörer,
tjänstepartners och digitala aktörer.

Fort – Nya värdekedjor för
offshore

Projektets övergripande mål är att stärka teknikutvecklingen inom offshoreområdet
som applikationsmiljö liksom att stödja industriutvecklingen inom området.

Innowatch

Forskningsprojektet fokuserar på att utforska de pedagogiska effekterna av att
använda innovationsledningsverktyg. Hur kan innovationsledningsverktyg möjliggöra
innovation och på sikt bidra till organisationens förmåga till innovation?

Innovationslots

Programmet innebär att företag får möjlighet att möta forskningsmiljöer,
såsom högskolor och institut i sin närhet, samt även träffa myndigheter (såsom
Vinnova och Tillväxtverket) och forskningsfinansiärer som Vinnovas Strategiska
innovationsprogram. Syftet är att skapa fler forsknings- och innovationsprojekt.

Karakuri

Forskningsprojektet utvecklar ett koncept som möjliggör för industripersonal att enkelt
ta fram IoT-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar vid fabriksgolvet. Syftet
är ta tillvara på kunskap och innovationsförmåga hos produktionspersonal på ett
kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka kreativiteten, lärandet och acceptansen för
digitaliseringslösningar.

Markpackning, gröna
näringar

Forskningsprojekt vars syfte är att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell
för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån utmaningar inom
lantbruksnäringen.

Maxat – More Accessible XR
Assets for the Industry

Ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga utmaningar och möjligheter inom
utveckling av XR-material och digital säkerhet.

Pilar

Ett projekt i regeringens automationssatsning Robotlyftet. Projektet tar fram verktyg för
att ge industriföretagen kunskap och förmåga att utvecklas inom området automation
och robotisering.

Robotisering destination och
turism

Automatisering inom branschen med fokus på arbetsmiljö.
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Projekt

Innehåll

S3-piloten

Tillsammans med 21 andra kluster är Automation Region en del av klusterplattformen
S3-piloten – ett initiativ från Tillväxtverket. S3-piloten ska stärka klusters kompetens
och genom detta stötta företagens utveckling. Automation Region får möjlighet att
nätverka med och benchmarka mot andra svenska kluster.

Transmission

Programmet består av flera projekt med syfte att stötta omställningen i
tillverkningsindustrin av framför allt tunga fordon där drivtekniken utvecklas snabbt och
digitalisering pågår, genom kompetensförsörjande insatser och företagsutveckling.

ÖMS klustersamverkan

Samverkansgrupp för klustren i Östra Mellansverige som verkar inom ramen för
projektet Smart Industri. Syftet är att utbyta erfarenheter, korta ledtider och öka
konkurrenskraften i ÖMS.

6. 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 2019 kommer fokus primärt att vara:
• Ökad synlighet och integration i sociala medier.
• Löpande nyhetsrapportering, nyhetsbrev, utskick.
• Automation Summit och andra större workshops och seminarier.
• Fortsatt samarbete med facktidskrifter.
• Strategi för ökad spridning av automationskunskap genom rörlig media.

7. Strategi och plan för lärande
Utvärdering och uppföljning
• Extern granskning av följeforskare samt kvalitetssäkring och dokumentation av kvalitativa resultat och
effekter, planerade såväl som oplanerade.
• Processledningens självvärdering (processledning, styrgrupp/styrelse och ägare).
• Veckovis uppföljning via målstyrningstavla på processledningens pulsmöten.
• Rapportering till och dialog med finansiärerna, inklusive erfarenhetsredovisning.
• Utvärdering av klusterparters syn på Automation Region och i vilken grad Automation Region möter deras
behov.
• Utvärdering av övriga aktörers (nationella och internationella) syn på Automation Region.

Omvärldsanalyser och framsynsprocesser
• Tillsammans med andra aktörer, såsom PiiA, forskningsinstitut och andra Vinnväxt-miljöer genomförs
studier och analyser av framtidsscenarier.

Lärande och kunskapsspridning
• Med ledning av punkt 1 och 2 genomförs lärseminarier, systemiska möten och enklare diskussionsmöten
(kunskapsseminarier). Dessa kan utgå från ett tema eller vara generella med en bred representation av olika
aktörer.
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Processtöd och coachning
• Uppföljning, utvärdering, lärande och självreflektion är en viktig del av Automation Regions löpande
verksamhet. Detta utvecklas ständigt inom klustret men underlättas i hög grad av externt stöd.
Följeforskaren har en viktig roll som oberoende observatör och kan uppmärksamma tidiga signaler, varna
för fallgropar och ge stöd till processledning och styrelse vid strategiska vägval.

Metalärande
• Det strategiska lärandet används även till policylärande på program-, myndighets- och nationell nivå.
Vinnväxt-programmet som helhet har dragit nytta av denna typ av lärande under 14 år.
• Genom projektet iHubs Sweden, vilket Automation Region är med och utvecklar genom sin roll i
styrgruppen, sker ett lärande på nationell nivå. iHubs har även ett uppdrag genom ett tvåårigt projekt att
driva utbildning inom områden som innovationsledning, omvärldsanalys, regionalt ledarskap.
• Policylärandet är av stor vikt för utveckling av Vinnväxt-programmet som helhet, liksom för kollektivt
erfarenhetsutbyte och ständiga förbättringar för medverkande initiativ. Lärandet ska även kondenseras till
departementsnivå, andra finansiärer och EU.
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Verksamhetsplanen är lämnad av styrelsen för Automation Region och
författad av processledare Catarina Berglund.
Västerås 2019-02-15

Björn Jonsson
Styrelseordförande Automation Region
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Vi är Automation Region

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor. Vi arbetar för att
marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

