
2019 rivstartade med en internationell utvärdering 
av vår insats som Vinnväxt-miljö. Skriftliga underlag 
skickades in och under två heldagar genomförde 
en internationell expertgrupp intervjuer med våra 
medarbetare, styrelsemedlemmar och representanter 
från medlemsföretagen. Återkopplingen från 
utvärderingen var mycket positiv och Automation Region 
fick fortsatt förtroende och möjlighet att gå in i nästa fas 
av Vinnväxt, vilket vi gjorde lagom till sommaren.

I april deltog vi på Hannover Messe där Sverige var 
2019 års partnerland. Tillsammans med tio svenska 
företag och Svenska Mässan byggde vi upp en 
automationspaviljong. Denna insats har gett ringar på 
vattnet, vi har nu ett väl utvecklat samarbete med det 
tyska automationsklustret Automation Valley och fler 
organisationer och nationer knackar på dörren …

2019 bjöd på hela 14 frukostmöten i Västerås och 
Stockholm med ungefär 900 deltagare totalt. Det visade 
sig också i vår behovsinventering där vi undersökte vilka 
transformativa trender som påverkar företag och vilka 
åtgärder som krävs för att lyckas med digitalisering. 
Behovsinventeringen samlade in material från 200 
företag och materialet har gett oss en färdplan för 
2020 med tre teman – uppkopplad industri, flexibel 
automation och intelligenta system.

Avslutningsvis vill vi sända ut ett stort tack till våra 
medlemmar och partner, utan er inget Automation 
Region. Tack för era kloka inspel och er generositet när 
ni delar med er av kunskap och erfarenheter. God jul och 
gott nytt löftesrikt 2020!

Åsa Lagerstedt 
Biträdande processledare

Utbildning för innovationsledare Summering och färdplan framåt
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Under året har Automation Region medverkat i 
utvecklingen av en utbildning för ledare i innovations-
miljöer. Syftet är att höja innovations förmågan och 
stärka samverkan mellan dessa miljöer. Pilotomgången 
startade i oktober med 20 deltagare från hela landet.

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till 
processledare och innovationsledare. Satsningen 
finansieras av Vinnova och genomförs i samverkan 
mellan iHubs Sweden, Rise och Kungl. Ingenjörs-
vetenskaps akademien (IVA). Automation Region har 
tillsammans med flera andra Vinnväxt-miljöer medverkar 
i utvecklingen av programmet.

– För Automation Region innebär utbildningen en 
unik möjlighet att öka vår förmåga att driva och 
leda innovationsprojekt, säger Catarina Berglund, 
processledare på Automation Region. Det är en viktig 
pusselbit inom vårt uppdrag men det kommer även 
våra medlemsföretag till del genom att vi skapar goda 
relationer med andra starka spetsmiljöer i Sverige.

När den första omgången av programmet avslutas i 
halvårsskiftet 2020 så är tanken att programmet ska 
rulla vidare med ett större intag av deltagare från det 
svenska innovationssystemet.

– Den återkoppling som vi har fått från deltagarna så här 
långt är mycket positiv, säger Catarina Berglund. I nästa 
steg vill vi nå ut ännu bredare för att på sikt skapa en 
plattform där vi kan samla kunskaper, erfarenheter och 
relationer som hela det svenska innovationssystemet 
kan dra nytta av.



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:

Medlemmars och partners aktiviteter
Elektronikexpo 2020 i Västerås
Mässa i Västerås 2020-05-27 · Arrangeras av Elektronikexpo

Indisk startup möter det  
svenska innovationssystemet
SynerLeap och ABB vill utveckla arbetet med internationella 
aktörer och koppla samman dem med det svenska innovations-
systemet. Den 6 december bjöds därför flera aktörer in till ABB 
och SynerLeap för att träffa det indiska startup-bolaget Flutura.

Automation Regions aktiviteter
Den autonoma fabriken
Frukostmöte · Västerås 2020-02-04 · Stockholm 2020-02-05

Automation Expo i Örnsköldsvik
Automation Expo · 2020-02-11

Den uppkopplade industrin – vad händer med säkerheten?
Frukostmöte · Västerås 2020-03-03 · Stockholm 2020-03-04

Affärer och samverkan med företag i tyska Nürnberg
Paketresa · 2020-03-10

Postdoktortjänster för  
industrins digitalisering
Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och 
automation, PiiA, startar ett nytt postdoktorprogram inom ramen 
för PiiA Research. Företag kan ansöka om finansiering för att 
anställa en forskare. Postdoktor är en temporär forskningstjänst 
efter disputationen där forskaren bedriver forskning hos ett 
företag och bygger företagsnära kunskap.

Nya medlemmar 2019
Under 2019 har vi fått förstärkning av 13 nya medlemsföretag. Vi säger hej och välkommen till Cordevo, Delta 
Development Technology, GKN ePowertrain Köping, Gävleborgs Automation, HAL Drones, Kanthal, Mavenoid, Recab, Rolf 
Lindström Digital Coach, Sandbacka Science Park, Simplex Motion, Sparbanken Rekarne och Stream Analyse.


