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Ordföranden har ordet
När vi i denna verksamhetsberättelse sammanfattar året som gått vill jag
särskilt nämna några händelser som har varit betydande.

Björn Jonsson, ansvarig för ABB
Industrial Automation Division
inom ABB Sverige samt ordförande
i Automation Region.

I februari 2019 genomfördes en utvärdering av Automation Regions
första fas i Vinnväxt-programmet, perioden 15 mars 2016 till 30 juni 2019.
Det internationella utvärderingsteamet besökte Västerås och träffade
sammanlagt 25 personer från företag, akademi och offentlig sektor i
intervjuer kring resultat och samverkan under fasen.
Utvärderingen resulterade i mycket positiv återkoppling och i juni beviljades
Automation Region en fortsättning med Vinnväxt fas 2 som pågår fram
till årsskiftet 2022. Även den nya fasen samfinansieras av Vinnova, Region
Västmanland, Västerås stad, Mälardalens högskola och Automation
Regions medlemsföretag. Det ger oss arbetsro och stabilitet, men även en
viktig legitimitet.
Under året har även vi i styrelsen gått in i en ny fas – vi utmanar oss
själva att tänka nytt kring Automation Regions strategi framåt. Vi har
haft två givande styrelseinternat, en möjlighet att helt lägga fokus på
verksamhetens utveckling.
Tre höjdpunkter under året har varit deltagandet vid Hannover Messe med
en svensk automationspaviljong, vår konferens Automation Summit samt
processledningens medverkan vid Almedalsveckan. I anslutning till dessa
aktiviteter har vi lagt grunden för flera strategiska samarbeten som redan
nu börjar bära frukt.
Det är just genom våra aktiviteter som vi får störst utbyte och återkoppling
i verksamheten. Med hjälp av alla de kompetenta och idérika personer som
vi möter så stakar vi ut vägen framåt. Under året har processledningens
omfattande behovsinventering kring transformativa trender varit mycket
tongivande. Genom detta arbete kunde vi identifiera tre temaområden som
vi tar med oss in i 2020 –uppkopplad industri, flexibel automation och
intelligenta system.
Härmed presenterar jag tillsammans med den övriga styrelsen Automation
Regions verksamhetsberättelse för 2019.
Västerås 2020-03-10

Björn Jonsson
Styrelseordförande Automation Region
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Vi är Automation Region
Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin
konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer energieffektiv tillväxt.
Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass
och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.
Automation Region består av tre delar – en ideell förening med cirka 160 medlemmar och partner, ett
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrumbildning vid Mälardalens högskola.
Finansieringen under 2019 kommer till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i form av
Vinnväxt-programmet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från
offentliga regionala och nationella aktörer.

Automation
Region ideell
förening
Bildades år 2007
Cirka 110 företag
Styrelse

Automation Region
centrumbildning

Finansierar
Vinnväxt

Vid Mälardalens högskola

Automation
Region i Sverige AB

Vinnväxt-vinnare

Bildades år 2015

Processledning

Styrgrupp

Aktiebolag med särskild
vinstbegränsing
Helägt av föreningen

Medfinansierar
Vinnväxt

Medfinansierar
Vinnväxt

Medfinansierar
Vinnväxt

Medfinansierar
Vinnväxt

Automation Regions vision
2026 är Automation Region den ledande europeiska
innovationsmiljön för automationsindustrin.

Våra ledord
Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.
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Hållbarhetsarbete
Under 2019 implementerade vi Agenda 2030 i verksamheten. Målsättningen är att
agendan ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet och genomsyra aktiviteter,
processer och projekt under 2020. Bland de 17 globala hållbarhetsmålen har vi
identifierat fem mål som direkt kan kopplas till vår verksamhet. Uppställningen nedan
beskriver vårt nuläge och målsättning relaterat till respektive mål.

Potentiell påverkan
Främja livslångt lärande
Bidra i omställningen till ny kunskap
Öppna upp för nya grupper
av arbetstagare när tekniken
överbryggar fysiska hinder
Risk för ökande klyftor som
följd av teknikskiftet

Vår status

Plan för framtiden

• Bidrar till ökad kompetens och
utveckling inom vetenskapliga
områden som är av strategisk
relevans för svensk industri

• Främja livslångt lärande

• Utbildar i tillämpad AI, ML
och andra tekniker

• Bidra i omställningen till ny kunskap
• Öppna upp för nya grupper
av arbetstagare när tekniken
överbryggar fysiska hinder

• Tar tillvara innovationsförmåga
hos produktionspersonal och ökar
lärandet inom digitalisering
• Genomför studenttävling
för examensarbeten

Potentiell påverkan

Vår status

Plan för framtiden

Resurseffektivisering med
hjälp av ny teknik

• Gör behovsinventeringar och
kopplar resultaten till insatser

• Öka automation och digitalisering
inom svenska företag med 50 procent

Hitta lösningar som bidrar
till minskade utsläpp och
smartare processer

• Skapar miljöer som främjar och
underlättar innovation och snabbar
på utvecklingsprocesser

• Stödja ”nyindustrialiseringen” genom
att sprida kunskap om automation
och digitalisering till andra branscher

Minska klyftan mellan teori
och praktik genom att koppla
ihop forskare och företag

• Bidrar till utveckling av långsiktigt
hållbara affärsmodeller och
minskad miljöpåverkan

• Utveckla nya värdekedjor inom
offshore och andra sektorer

Konflikt mellan kortsiktiga
ekonomiska vinster och
långsiktigt strategiska satsningar
som omställningen kräver

• Stödjer utveckling av
miljövänliga tekniker

Kan skapa kunskapsklasser med
ökade klyftor och ojämlikhet

• Ökar kontaktytorna mellan
startup, SME och storbolag

• Ökar beställarkompetensen
för digitalisering
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Potentiell påverkan

Vår status

Plan för framtiden

• Utforskar hur tekniken och
omställningen förväntas påverka
samhället och människan

• Verka för att teknisk utveckling
kompletteras med insikter
inom beteendevetenskap,
innovationsledning och andra fält

Vår status

Plan för framtiden

Öka tillgången till framtida
kompetens och arbetskraft

• Strävar efter jämställd styrelse,
team och arbetsgrupper

Stärka innovationskraften
genom att fler kvinnor arbetar
inom tekniska yrken

• Arbetar med jämställd fördelning i vår
kommunikation och vid våra aktiviteter

• Arbeta vidare med befintliga
aktiviteter som lyfter teknikens roll
samt lyfta fram goda exempel och
kvinnliga förebilder inom industrin

Ersätta farliga arbetsmoment
med automationslösningar
Frigöra resurser för utveckling genom
att ta bort monotona arbetsmoment
Psykisk ohälsa som följd av
otrygghet i teknikskiftet

Potentiell påverkan

Stärka innovationskraften genom att
föra in automation i nya branscher
Risk för hämmad innovationskraft
om för få flickor söker sig
till tekniska utbildningar

Potentiell påverkan
Effektivare processer och tekniker
Positiv påverkan i form av
effektivisering och visualisering
genom hela värdekedjan
Ökad mängd e-avfall som
följd av digitaliseringen
Kan driva på energianvändningen

• Introducerar automations- och
digitaliseringsteknik i kvinnodominerade
branscher, inspirerar kvinnor att ta
plats i mansdominerade miljöer

• Fortsätta stärka kvinnors
förmåga och självförtroende
att driva teknisk utveckling

Vår status

Plan för framtiden

• Driver projekt som för optimering
av processer och produktion

• Identifiera och sprida affärsmodeller
som bygger på cirkulära principer

• Sänker tröskeln för industriföretag
att digitalisera

• Erbjuda en oberoende plattform för nya
samarbeten inom hållbar produktion

• Skapar impuls till förnyelse
genom seminarier, konferenser
och andra aktiviteter

• Interna checklistor som hjälper oss
att minska vår egen påverkan

• Minskar resursåtgången genom
automation och digitalisering
• Koppar ihop tekniker för att
minska avfall i produktion
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Nya medlemmar
Automation Region hade vid årets slut 157 medlemsorganisationer, varav
106 företag. Under 2019 välkomnade vi följande nya medlemmar.
Cordevo – konsultbolag verksamt inom affärs
utveckling, innovation, lönsamhetsförbättringar och
ledarskap.
Delta Development Technology AB – ett test- och
rådgivningsföretag som erbjuder tjänster och
utbildningar inom EMC, LVD, klimat och vibration
med mera.
GKN ePowertrain Köping AB – tillverkare av system
för fyrhjulsdrift med egen produktutveckling och
högautomatiserad tillverkning och montering.
Gävleborgs Automation – konsultbolag med
verksamhet inom automation, nätverk, IoT,
övervakning, förebyggande underhåll och felsökning
med mera.
HAL Drones – företag som erbjuder tjänster,
utbildning och rådgivning kring drönare och deras
olika användningsområden inom näringsliv och
samhälle.

Sandbacka Science Park – en regional innovations
nod i Gävleborg med fokus på industriell IT,
gamification, energieffektivisering, material och
hållbar produktion.
Simplex Motion AB – utveckling och tillverkning av
kompakta och högpresterande servomotorer.
Sparbanken Rekarne – bank i Eskilstuna och
Strängnäs kommuner som stöttar lokalt näringsliv,
forskning, utbildning, idrott och kultur.
Stream Analyse AB – utvecklare av en mjukvaru
plattform som möjliggör AI på alla typer av
apparater och maskiner.
Recab – ett specialistbolag som levererar
lösningar inom bland annat sensorer, industriell
kommunikation och skräddarsydda datorsystem.
Rolf Lindström Digital Coach – konsulttjänster
inom kommunikationsstrategi, ledarcoachning och
social försäljning.

Kanthal AB – företaget är en del av Sandvik
koncernen med verksamhet inom värme
teknologiska produkter och tjänster.
Mavenoid AB – utvecklar programvara för diagnos
och felsökning som automatiserar teknisk support
för alla typer av produkter.
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Starka skäl att vara medlem i
Automation Region
INFLYTANDE
MÖTESPLATSER
Automation Region arrangerar
aktiviteter som syftar till att
sprida kunskap och sammanföra
företag, akademi och offentliga
organisationer i branschöver
skridande projekt och samarbeten.
Några exempel är frukostmöten,
Do-tanks, Automation Expo samt
konferensen Automation Summit.

Vi är ett starkt kluster med etablerade
kontakter inom regioner, myndigheter,
akademi och näringsliv.

NÄTVERK
Automation Region har närmare 160 medlemmar varav
cirka två tredjedelar utgörs av företag med koppling till
automationsindustrin. Resterande organisationer består av
exempelvis regioner, andra kluster, lärosäten och myndigheter.

KOMPETENS

MARKNADSFÖRING

Vi driver och stöttar
initiativ som stimulerar
teknikintresse hos
barn och ungdomar,
säkerställer kompetens
försörjningen till
industrin samt bidrar till
livslångt lärande.

Vi presenterar våra medlemmar
på Automation Regions webbplats
samt i digitalt och tryckt
informationsmaterial. Medlemmar
har också möjlighet att marknadsföra
sina egna aktiviteter via Automation
Regions kommunikationskanaler.

MEDLEMSDRIVET
Våra medlemmar bidrar till klustrets
utveckling genom att delta i referens- och
utvecklingsgrupper, leda workshoppar, hålla
presentationer på frukostmöten eller skapa
egna aktiviteter tillsammans med andra
medlemsorganisationer.

KUNSKAP
Automation Region följer teknikutvecklingen och
håller koll på trender och förändringar i omvärlden.
Vi diskuterar utvecklingen vid våra mötesplatser och
sprider insikter via våra kommunikationskanaler.

RESURSER
Behöver ditt företag stöd i
arbetet med automatisering
och digitalisering? Vi har
kompetens, verktyg och
kontakter.
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Behovsinventering
Inför konferensen Automation Summit genomförde vi en behovsinventering
tillsammans med cirka 200 industriföretag runtom i landet. I en serie workshoppar
diskuterade deltagarna områden som ny teknik, kundbeteenden, kompetensbehov
och nya affärsmodeller.
Syftet med behovsinventeringen är att bättre förstå företagens utmaningar i den
digitala transformationen – och samtidigt inspirera dem att komma vidare inom
områden där tekniken kan göra nytta redan nu. Här är några av våra insikter.
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Marknad

80 %

... anser att de behöver utveckla säljfunktionen
samt identifiera nya marknader.

Produkter och tjänster

68 %

... ser ett ökat behov av att förstärka kompetens
och resurser för produkt- och tjänsteutveckling
genom nätverk och bättre nyttjande av
underleverantörer.

Personal

83 %
... upplever behov av att utveckla
personalens kompetens.

73 %
... ser behov av att öka teknik
kompetensen i företaget.

Produktion

97 %
... ser ett stort behov av att utveckla
och effektivisera produktionen.

83 %
... upplever behov av att göra nya
investeringar i produktionen.

45 %
... av SME-företagen har provat
automationsslösningar i produktionen.

90 %
... har erfarenhet av Lean och
ständiga förbättringar.

Viktigaste tillväxtfaktorer

Tillverkande SME, kort sikt

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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Rapport: Den smarta industrin
Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello
Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction.
Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska
industriföretag kan göra för att komma vidare.

Syftet med rapporten är att nyansera bilden av
industrins behov och förutsättningar för att röra sig
mot den smarta industrin. Den ger en övergripande
inblick i läget på smart industriområdet i dag och
inbjuder till fortsatt diskussion och dialog.
Vi menar att det är hög tid att skifta fokus till
nuläget och vad som behöver ske i dag för att
visionerna ska bli verklighet.

Den smarta industrin

Läs rapporten:
www.automationregion.com/den-smarta-industrin

Nuläge, framtid och science fiction
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Automation Student
Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar bra
examensarbeten inom automation. Priset delas ut sedan år
2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk
Automation samt Svenska Mässan.

Vinnare av 2019 års upplaga av tävlingen var
Chalmersstudenterna Oliver Lindberg och Arsam
Shokrian. De belönades för sin masteruppsats
Sequence optimization using reinforcement
learning in RobotStudio som utforskar optimering
av kollaborativa robotceller med hjälp av
maskininlärning.
Presentation och prisutdelning genomfördes vid
Automation Summit den 9 oktober.
Sequence optimization using reinforcement learning in RobotStudio
Finding the optimal assembly sequence based on behavioral
adaptation and production lead time

Läs det vinnande examensarbetet:
https://www.automationregion.com/vinnare-2019

Master’s thesis in Systems, Control & Mechatronics

Oliver Lindberg
Arsam Shokrian

Co-Supervisor: Constantin Cronrath
Supervisor: Kristofer Bengtsson
Examiner: Bengt Lennartson
Department of Electrical Engineering
C HALMERS U NIVERSITY OF T ECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2019
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Utvecklingsgrupper
Det starka medlemsengagemanget är en strategisk framgångsfaktor för Automation Region. Med en aktiv
styrelse och fyra medlemsdrivna utvecklingsgrupper läggs grunden för en verksamhet som är väl förankrad
och relevant för industrin.

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen fungerar som ett strategiskt bollplank vid större kommunikationssatsningar
och verkar för att synliggöra och sprida resultat från projekt och aktiviteter. Under 2019 har gruppen bland
annat arbetat med kommunikationen kring våra stora aktiviteter Hannover Messe, Automation Summit och
Almedalsveckan.

Affärsutvecklingsgruppen
Affärsutvecklingsgruppen arbetar övergripande för att generera affärsmöjligheter på kort och lång sikt
för Automation Regions medlemmar. Under året har gruppen fortsatt att utveckla och sprida verktyget
Beställarkompetens. De driver också en kontinuerlig omvärldsspaning och under senare delen av året startade
arbetet med initiativet Tjänsteinnovation.

Forsknings- och innovationsgruppen
Forsknings- och innovationsgruppen verkar för att öka den innovativa förmågan hos Automation Regions
medlemmar. Under 2019 har gruppen reviderat Automation Regions forskningsagenda och identifierat
nyckelområden som särskilda fokusgrupper kommer att arbeta vidare med. Gruppen har även initierat ett
forskningsprojekt kring förenklad dataanalys och kortad tid mellan forskning och kommersialisering.

Kompetensgruppen
Kompetensgruppen har under de senaste åren varit delaktiga i uppbyggnaden av koncept och verktyg för
att stimulera unga att välja utbildningar inom teknik. De har även varit med och utvecklat ett antal kurser
för yrkesverksamma. Under 2020 görs en omstart av gruppen och ett prioriterat område framöver blir det
livslånga lärandet.
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Nya projekt under 2019

Prognosstyrd värmereglering

Robotlyftet

Parter: Maxman Service, Motion Control,
My Automation Sweden

Parter: IUC-nätverket, Rise IVF,
Robotdalen, Swira, Tillväxtverket

Projekttid: 1 oktober 2019 till 31 mars 2020

Projekttid: 15 maj 2019 till 31 december 2022

Projektet utvärderar möjligheterna att reglera värmen i
fastigheter baserat på lokala väderdata och prognoser.
En prototyp har installerats på en värmeanläggning i en
fastighet i Borlänge och den har varit i drift i drygt ett
år. Nästa steg är att utveckla en funktionsprototyp och
installera den i en annan anläggning.

Robotlyftet är en nationell satsning där företag kan få
stöd för utvärdering och utveckling inom automation
och robotisering. Projektet ger bland annat möjlighet till
förutsättningsstudier, automationscheckar och utbildning
i beställarkompetens. Under 2020 arrangeras också ett
flertal Automation Expo inom ramen för Robotlyftet.

Enabling XR Creation in the
Industry (Excited)

Integration av MathLab och
MicroController XC05ix

Parter: ABB Facts, ABB HVDC, byBrick Interface,
Ericsson, Komatsu Forest, PanView, Rise, Tetra Pak

Parter: First Control Systems, Mälardalens högskola

Projekttid: 1 september 2019 till 31 augusti 2021

Projektet undersöker hur extended reality (XR) kan skapa
konkret nytta och öka processindustrins attraktionskraft
för framtida medarbetare. Bland annat genom att belysa
möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt
showroom där olika lösningar kan upplevas och jämföras.

Projekttid: 1 juni 2019 till 10 augusti 2019

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för
att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen
i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra
avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan
specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning
och kommersialisering reduceras.

Övriga projekt under 2019
BESTÄLLARKOMPETENS
DIGIN

M
 ARKNADSANALYS AUTOMATION

N
 YA VÄRDEKEDJOR FÖR OFFSHORE

TRANSMISSION

SMART INDUSTRI IVA

KARAKURI MARKPACKNING

V
 ISUALISERING FÖR EN HÅLLBAR INDUSTRI OCH STAD

KLUSTERSAMVERKAN ÖMS DIGIFUTURE 

MORE ACCESSIBLE XR ASSETS FOR THE INDUSTRY 

IHUBS SWEDEN INNOVATIONSLOTS

S3‑PILOTEN
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Samverkan
Automation Region växlar upp merparten av alla initiativ, aktiviteter
och projekt genom att samverka med andra. Sammanställningen
nedan visar de organisationer som vi samarbetar med.

Regionalt
ROBOTDALEN

J
 ÄRNVÄGSKLUSTRET

VÄSTERÅS SCIENCE PARK
MITC

C REATE BUSINESS INCUBATOR

A LMI FÖRETAGSPARTNER I MÄLARDALEN

F
 ORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSRÅDET I VÄSTMANLAND

TILLVERKNINGSTEKNISKA CENTRUM
ALFRED NOBEL SCIENCE PARK
NORRKÖPING SCIENCE PARK

R ISE SICS VÄSTERÅS
S YNERLEAP

U
 IC



L EAD I ÖSTERGÖTLAND

V RETA KLUSTER

R EGION SÖRMLAND

H ANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN



C
 OMPETENCE

R EGION ÖREBRO LÄN

M UNKTELL SCIENCE PARK

S CIENCE PARK MJÄRDEVI

STUA – SÖRMLANDS TURISMUTVECKLING

E
 UROPEAN EUROPE NETWORK

E NERGY COMPETENCE CENTER

I MA – INNOVATIVE MATERIALS ARENA

I NKUBERA ÖREBRO





A
 LMI ÖREBRO



VÄLDFÄRD OCH HÄLSA

Nationellt
ROBOTISERING TURISM
SECO TOOLS

ENERGIMYNDIGHETEN
SWEREA

E RICSSON

M
 ÄLARPLAST

KOMATSU

M ICROSOFT

T
 ETRA PAK
I GNITE

I HUBS

A SSAR

I OT WORLD

VISIT DALARNA

S IP PIIA

M OBILE HEIGHTS

A EROSPACE CLUSTER

V
 ISUAL SWEDEN

KLIMATLEDANDE PROCESSINDUSTRI
FRAMTIDENS BIORAFFINANDERI

S
 VENSKA MÄSSAN

D IGITALWELL ARENA

F IBER OPTIC VALLEY

A DDAI

AUTOMATION SMÅLAND

G EORANGE

S MART HOUSING

R OBOTDALEN

G EO LIFE REGION







C OMPARE



A I & BIG DATA INNOVATIONS

AGTECH 2030

P
 APER PROVICE
U
 PPSALA BIO





AGRO SÖRMLAND

T
 ILLVERKNINGSTEKNISKT CENTRUM

B RON INNOVATION

T RIPLE STEELIX

B USINESS SWEDEN

AGRO VÄST

I NTERIOR CLUSTER

U RBAN ICT ARENA

P ROCESS IT



I UC NORR

S
 USTAINABLE BUSINESS MÄLARDALEN

B ORÅS SCIENCE PARK

T ECHTANK

VOLVO

S P SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

S VENSK AUTOMATION

E
 NTREPRENÖRSDRIVET FÖRETAGSNAV

PEAK INNOVATION

S
 WEDISH STEEL YACHTS

H
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Mötesplatser
Under ett verksamhetsår erbjuder Automation Region ett flertal aktiviteter av
återkommande karaktär som till exempel frukostmöten, expon och vår konferens
Automation Summit. Utöver det genomför vi workshoppar, seminarier och sociala
aktiviteter utifrån aktuella frågeställningar, behov och möjligheter.

Frukostmöten

Hannover Messe

Under 2019 arrangerades 14 frukostmöten där
hälften genomfördes i Västerås och hälften i
Stockholm. Högst antal deltagare, 119 stycken,
hade frukostmötet om ledarskap i digital
transformation som genomfördes i Västerås den
22 oktober. Flera av frukostmötena har webbsänts
vilket har ökat tillgängligheten. Framöver är vår
ambition att webbsända samtliga frukostmöten
som genomförs i Västerås.

Tillsammans med Svenska Mässan medverkade
Automation Region vid Hannover Messe som
under 2019 hade Sverige som partnerland. Genom
automationspaviljongen Digimania synliggjorde vi
svensk automation och genomförde flera aktiviteter
för att skapa nya kontakter och marknadsföra
svensk automationskompetens. Tio svenska
företag visade upp sina smarta produkter och
tjänster i paviljongen.

Teman för våra frukostmöten under 2019:

Automation Summit

• Så implementerar du AI och dataanalys
• Smarta tekniker i samklang – praktiska
exempel och framtidsvisioner
• Digitalisering av Sveriges infrastruktur
• Möjligheter med additiv tillverkning av
robottillbehör
• Hur påverkar den tekniska utvecklingen
framtidens arbete?

Konferensen Automation Summit arrangerades
den 9 oktober i Västerås och samlade närmare 300
deltagare. Konferensen föregicks av en omfattande
behovsinventering där tre huvudsakliga teman
identifierades – uppkopplad industri, flexibel
automation och intelligenta system. Utifrån dessa
områden konkretiserade deltagarna vid konferensen
en väg framåt i den digitala transformationen.

• Att leda digital transformation
• Framtidens flexibla robotautomation
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Automation Expo

Övriga aktiviteter

Automation Expo är en mässa i miniformat där ett
större företag står för värdskapet och ett tjugotal
företag bokar in sig som utställare. Dessa aktiviteter
brukar locka omkring 150 deltagare. Under 2019
arrangerades tre Automation Expo:

Utöver tidigare nämnda aktiviteter så arrangeras
även seminarium, föreläsningar, dialogmöten,
inspirationsdagar och konferenser. Några exempel:

• Enics i Västerås – 24 januari
• Trä- och möbelföretagen i Nässjö – 25
september
• Volvo Cars i Göteborg – 7 november

Do-tank och workshop
Konceptet Do-tank innebär att vi samlar experter
och intressenter som genom en styrd process tar
fram en handlingsplan för fortsatt utveckling inom
ett visst område. Det kan vara genom projekt, nya
innovationer eller annat utvecklingsarbete – internt
på företaget eller i nya konstellationer. Årets två
Do-tanks handlade om dataanalys respektive robot
process automation.
Under året har vi också arrangerat ett antal
workshoppar, bland annat kring affärsmodeller
för digitalisering, beställarkompetens samt
morgondagens energilösningar.

• Innovationslots – möte med finansiärer
– heldagsseminarium hos Vinnova den
13 februari med fokus på finansierings
möjligheter för forskning och innovation.
• Digital innovation @Västerås – inspirationsdag
kring digitalisering och innovation den
18 mars som medarrangerades av våra
medlemsföretag Atea och Acando (CGI).
• Seminarium om digitala tvillingar
– föreläsningar och mingel hos
medlemsföretaget Siemens den 22 maj.
• AddAI – ett tvärvetenskapligt och oberoende
initiativ där experter från akademi och industri
diskuterar AI ur ett bredare perspektiv. Syftet
är att utforska hur samhället och vi människor
påverkas av smarta algoritmer och AI.
• ISPIM – International Society for Professional
Innovation Management är världens största
innovationsledningsnätverk. Automation
Region driver en Special Interest Group med
fokus på AI & Innovation Management.
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Kommunikation och press
Vid sidan av det personliga mötet är webbsidan vår utgångspunkt för kommunikation
med medlemmar och intressenter. Den används för att kommunicera inbjudningar till
aktiviteter samt nya initiativ och nyheter inom branschen och nätverket.
Under 2019 ökade Automation Region närvaron på
sociala medier där vi har identifierat Linkedin och
Twitter som mest relevanta för kommunikationen
med våra intressenter. Under året har även
Automation Region hörts i några podcasts.
Under 2019 fokuserade vi främst på:
• Ökad synlighet och integration i sociala medier
• Löpande nyhetsrapportering
• Automation Summit
• Behovsinventering bland 200 industriföretag.
• Medverkan vid Hannover Messe samt
samverkan med tyska kluster och bolag
• Strategi för ökad spridning av
automationskunskap genom rörlig media

Automationsnästen
Genom ett samarbete med tidningen Ny
Teknik levererar Automation Region innehåll
till Automationsnästet som presenteras i deras
bilaga Automation åtta gånger per år. På en
helsida i tidningen ger ledande experter råd kring
utmaningar relaterade till automatisering och digital
transformation. Teman för 2019 var:

Nyhetsbrev
Automation Region skickar ut 11 nyhetsbrev per
år. De inleds av en ledarskribent och en artikel
och fylls sedan på med ett antal kortare notiser.
Nyhetsbrevet når cirka 4 000 mottagare och skickas
ut den sista vardagen i varje månad (förutom i juli).

Övrig nationell press
Under året har Automation Region fått utrymme i
flera olika facktidningar samt lokala nyhetsmedia.
Det har skrivits om Automation Regions aktiviteter
samt om projekt där vi är delaktiga. Några exempel:
• VLT – Debattartikel: AI kräver bredare
diskussion (AddAI)
• Katrineholmskuriren – Bondeutmaning
ledde till patentsökt robot (projekt kring
markpackning)
• Jordbruksaktuellt: Utvecklingsarena för
framtidens lantbruk (Agro Sörmland)
• Svensk verkstad: 100 miljoner till satsning på
ökad automation (Robotlyftet)
• FPlus: Allt fler småföretag tar steget in i
robotåldern (Robotlyftet)

• Så kommer ni igång med IOT
• Så förändrar digitalisering maskiner och
människor
• Så växer företag med digitala affärsmodeller
• Gamla it-system blir bromsklossar för
företagen
• AI gör jobben mer krävande
• Digital transformation är ett nytt sätt att se på
världen
• Industrin behöver flexibel automation
• Vilka är de viktigaste industritrenderna?
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Strategiskt lärande
Automation Region arbetar löpande med strategiskt lärande och
kontinuerlig utvärdering på olika sätt.

Kontinuerliga processer
Varje måndag har processledningen ett avstämningsmöte vid en målstyrningstavla
med utvärdering, uppdatering och fördelning av arbetet. Därefter genomförs ett
möte med mer djupgående diskussioner kring aktuella frågor. Dokumentation av
arbete och processer sker löpande i ett organisations- och affärssystem.

Lärande
Processledningen deltar vid Vinnovas erfarenhetsträffar flera gånger per år.
Automation Region är även engagerade i den nationella samverkansplattformen
iHubs Sweden som samlar Vinnväxt-programmen och andra styrkeområden.
Automation Region är bland annat delaktiga i utvecklingen av iHubs Swedens
utbildning inom innovation och ledarskap, Capacity.

Följeforskning och rådgivning
Björn Eriksson har varit Automation Regions följeforskare sedan 2009. Han har
mångårig erfarenhet som följeforskare inom Vinnväxt-programmet och han utgör
ett värdefullt stöd till processledning, styrelse och utvecklingsgrupper. Insikterna från
följeforskningen sammanfattas i en årlig rapport.
Även andra externa aktörer har medverkat som rådgivare kring specifika
projektansökningar med mera. En extern coach och provokatör har anlitats för att
bidra till utvecklingen av kommunikationsarbetet.
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Organisation
Processledning
• Catarina Berglund, processledare
• Åsa Lagerstedt, biträdande processledare, ekonomi
• Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist
• Anna Sandberg, kommunikation
• Stefan Hollertz, kommunikation
• Helena Blackbright, projektledare akademi
• Daniel Boqvist, programansvarig forskning och innovation
• Elin Asplund, programansvarig affärsutveckling
• Magdalena Evaldson, medlemmar, event och administration

Styrelse
Vid årsmötet den 26 mars 2019 valdes följande styrelsemedlemmar:
Ordförande – Björn Jonsson, ABB (omval 1 år)
Ledamöter:
• Karl-Gustav Ramström, KGRAM Management & Consulting AB (kvarstår 1 år)
• Christer Alzén, Region Västmanland (omval 2 år)
• Claes Mellgren, AQ Group (kvarstår 1 år)
• Johan Stahre, Chalmers tekniska högskola (kvarstår 1 år)
• Damir Isovic, styrelserepresentant Mälardalens högskola (kvarstår 1 år)
Suppleanter:
• Eva Lilja, Västerås Stad (omval 1 år)
• Johanna Tömmervik, Valvet (omval 1 år)
Valberedning:
• Ylva Wretås, Västerås stad, sammankallande
• Hans Hansson, Mälardalens högskola (omval 1 år)
• Lars-Ola Lundkvist, Westermo, (omval 1 år)
• Erik Asph Hennerdal, Region Västmanland (invald under året)

Automation Region · Verksamhetsberättelse 2019

21

Året i siffror
14 nya medlemmar
106 medlemsföretag
51 samarbetspartner
14 frukostmöten med i genomsnitt 63 deltagare
(27 procent kvinnor och 73 procent män)
324 deltagare på Automation Expo
34 möten i våra fyra utvecklingsgrupper
4 styrelsemöten i den ideella föreningen
1 922 deltagare vid våra egna aktiviteter
39 192 sessioner på webbplatsen
(+12 procent jämfört med 2018)
22 313 unika användare på webbplatsen
(+23 procent jämfört med 2018)
11 nyhetsbrev publicerade och distribuerade
846 följare på LinkedIn
(+96 procent jämfört med 2018)
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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.

