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Strategisk idé
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 är en resurs för att möjliggöra icketraditionella möten och ge impuls till förnyelse i en 
digital värld – både lokalt, nationellt och internationellt. Klustret är en fysisk och virtuell innovationsplattform 
för branschöverskridande, tvärvetenskapliga möten och utvecklingsaktiviteter. Här möts startupföretag, små 
och medelstora bolag, stora bolag, akademi och offentlig sektor.

Under år 2019 – 2022 ligger fokus i verksamheten på att:

1. Bygga en organisation och verksamhet som 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.

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

Våra ledord
Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.

Tillverkning
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Hållbarhetsarbete 
Under 2020 integrerar vi Agenda 2030 i vårt dagliga arbete, våra aktiviteter, 
processer och projekt. 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

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

• Utbildar i tillämpad AI, ML 
och andra tekniker 

• Tar tillvara innovationsförmåga 
hos produktions  personal och ökar 
lärandet inom digitalisering

• Genomför studenttävling 
för examensarbeten

Plan för framtiden

• Främja livslångt lärande

• Bidra i omställningen till ny kunskap

• Öppna upp för nya grupper 
av arbetstagare när tekniken 
överbryggar fysiska hinder

Potentiell påverkan

 Resurseffektivisering med 
hjälp av ny teknik

 Hitta lösningar som bidrar 
till minskade utsläpp och 
smartare processer 

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

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

 Kan skapa kunskapsklasser med 
ökade klyftor och ojämlikhet

Vår status

• Gör behovsinventeringar och 
kopplar resultaten till insatser 

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

• Bidrar till utveckling av långsiktigt 
hållbara affärsmodeller och 
minskad miljöpåverkan

• Stödjer utveckling av 
miljövänliga tekniker

• Ökar beställarkompetensen 
för digitalisering

• Ökar kontaktytorna mellan 
startup, SME och storbolag

Plan för framtiden

• Öka automation och digitalisering 
inom svenska företag med 50 procent

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

• Utveckla nya värdekedjor inom 
offshore och andra sektorer
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Potentiell påverkan

 Ersätta farliga arbetsmoment 
med automationslösningar

 Frigöra resurser för utveckling genom 
att ta bort monotona arbetsmoment

 Psykisk ohälsa som följd av 
otrygghet i teknikskiftet

Vår status

• Utforskar hur tekniken och 
omställningen förväntas påverka 
samhället och människan

Plan för framtiden 

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

Potentiell påverkan

 Öka tillgången till framtida 
kompetens och arbetskraft

 Stärka innovationskraften 
genom	att	fler	kvinnor	arbetar	
inom tekniska yrken

 Stärka innovationskraften genom att 
föra in automation i nya branscher 

 Risk för hämmad innovationskraft 
om	för	få	flickor	söker	sig	
till tekniska utbildningar

Vår status

• Strävar efter jämställd styrelse, 
team och arbetsgrupper

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

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

Plan för framtiden

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

• Fortsätta stärka kvinnors 
förmåga och självförtroende 
att driva teknisk utveckling

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

Vår status

• Driver projekt som för optimering 
av processer och produktion

• Sänker tröskeln för industriföretag 
att digitalisera 

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

• Minskar resursåtgången genom 
automation och digitalisering 

• Koppar ihop tekniker för att 
minska avfall i produktion

Plan för framtiden

• Identifiera	och	sprida	affärsmodeller	
som bygger på cirkulära principer

• Erbjuda en oberoende plattform för nya 
samarbeten inom hållbar produktion 

• Interna checklistor som hjälper oss 
att minska vår egen påverkan
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Programområden
Automation Region ska skapa mötesplatser som attraherar människor med olika 
bakgrund och kompetens. Storföretag och akademi har omfattande kontaktnät som 
ska tillgängliggöras för fler. Automation Region arbetar för att möjliggöra kreativa 
krockar med andra ledande nationella och internationella miljöer.

Automation Regions verksamhet är uppbyggd kring två strategiska programområden – Affärsutveckling samt 
Forskning och innovation.

Säkerhet
Konkurrenskraft

Energieffektivitet
Automation

UPPKOPPLAD 
INDUSTRI

INTELLIGENTA 
SYSTEM

FLEXIBEL 
AUTOMATION

Teknologi Processer Affärer Människor Kultur

Näringsliv Entreprenörer Investerare Myndigheter 
och samhälle Akademi

Målgrupper
Förändrings-
områden

Utveckling av en organisations 
affärsdrivande verksamhet 
och dess processer

Påverka och forma förståelse 
bland institutioner, verksamheter 
och beslutsfattare

Kommunikation och back office

Affärsutveckling

Bidra till att skapa förutsättningar 
för svensk automation i världsklass.

Verifiera – Planera – Transformera

Forskning och innovation

Bidra till att skapa förståelse kring 
utvecklingen inom strategiska 
områden relaterat till automation.

Analysera – Avgränsa – Innovera

Affärsutveckling
Programområdet ska bidra till att skapa förutsättningar för svensk automation i världsklass genom att 
fokusera på utveckling av systemets affärsdrivande verksamheter och dess processer.

I dag efterfrågas större deltagande från små och medelstora företag i forsknings- och innovationsprojekt.  
Automation Region ska bidra till att fler av dessa aktörer engagerar sig i projekt och initiativ. En årlig 
genomlysning av företagens behov ligger till grund för ämnesspecifika Do-tanks för att adressera behoven.

Forskning och innovation
Programområdet  ska bidra till att skapa förståelse kring utvecklingen inom strategiska områden relaterade 
till automation. Detta genom att påverka och forma förståelse för strategiskt viktiga forskningsområden och 
innovationsfrämjande faktorer bland institutioner, organisationer  och beslutsfattare.
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Utvecklingsgrupper
Det starka medlemsengagemanget är en strategisk framgångsfaktor för Automation 
Region. Med medlemsdrivna utvecklingsgrupper läggs grunden för en verksamhet 
som är väl förankrad och relevant för industrin.

Forsknings- och innovationsgruppen
Gruppen är en viktig strategisk diskussionspart och fungerar som stöd för de insatser som Vinnväxt-initiativet 
omfattar. I det ingår bland annat att utveckla processer för att bygga forsknings- och innovationsprojekt och 
analysera existerande processer i innovationssystemet. I samarbete med processledning driver gruppen nya 
initiativ och processer baserat på analyser och lärande.

Affärsutvecklingsgruppen
Gruppen arbetar övergripande med att planera och driva nätverksträffar med fokus på slutkund. De driver Do-
tanks , expon 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.

Kommunikationsgruppen
Gruppen fungerar som ett praktiskt stöd i informationsarbetet. Gruppen diskuterar olika aktiviteter, som 
till exempel medverkan vid mässor och konferenser, samt lämnar förslag på innehåll och nya kanaler i 
Automation Regions kommunikationsarbete.

Kompetens
Livslångt lärande är ett viktigt fokusområde baserat utvecklingsgruppernas arbete. Särskilda insatser från 
processledningen kopplat till behovsinventeringen kommer att resultera i aktiviteter under 2020.
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Värdekedjan
Automation Regions verksamhetsmodell bygger på en årlig cykel som tar sitt 
avstamp i konferensen Automation Summit. De tematiska områdena ligger till 
grund för de projekt och aktiviteter som planeras och genomförs i samverkan med 
partnerorganisationer och andra intressenter i Automation Regions nätverk.

Automation Region  
process management

Gathers and filters 
requirements from 

stakeholders
Theme B

Project 4

Project 3

Theme A
Project 2

Project 1

Development requests

Board Annual  
Automation Report Stakeholders

Workshops

Thematic strategic 
programs

Project 
management

Activities
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Tematiska områden
Under 2019 genomfördes en nationell behovsanalys där omkring 200 företag deltog i 
kvantitativa studier eller workshoppar. Syftet var att identifiera transformativa trender 
som företagen såg på en horisont på tre till fem år.

Behovsanalysen sker löpande under året med tre Do-tanks fördelade på de geografiska områdena norr, 
mitt och söder. Resultatet tas in i det strategiska arbetet och bearbetas av processledning med input från 
medlemmar i samband med Automation Summit. Utifrån det fattas beslut om kommande tematiska 
inriktningar. Under 2020 kommer Automation Region arbeta med de tematiska områdena uppkopplad industri, 
intelligenta system samt flexibel automation. 

SäkerhetKompetens Dataanalys MaterialResurs
effektivitet

Affärs
modell

Model
lering

Organi
sation

Legacy

Artificiell 
intelligens

Nätverk Program
mering

Tjänster, 
service

Machine 
learning

Inbyggda 
system

GUI:sIOTRobotik Sensorer

UPPKOPPLAD 
INDUSTRI

INTELLIGENTA 
SYSTEM

FLEXIBEL 
AUTOMATION

Industrins transformativa trender kan sammanfattas av tre övergripande teman ...

... som drivs av ett antal essentiella tekniker ...

... som förändrar förutsättningar och skapar nya behov inom flera områden ...

Uppkopplad industri 
Industrin kopplas upp och det ger genomslag i allt från produktion till slutanvändare. De stora mängder data 
som genereras kan användas för att förbättra produktion, lönsamhet, kvalitet och resursanvändning. Det 
handlar också om maskiner som kopplas upp för att möjliggöra det vi kallar Internet of Things, IoT.

Intelligenta system 
Intelligenta system är datasystem som uppvisar ett intelligent beteende genom att det anpassar sitt beteende 
baserat på tidigare interaktioner. Det innefattar tekniker som maskininlärning och artificiell intelligens som är 
en förutsättning för att den data som den uppkopplade industrin genererar skall kunna skapa värde.

Flexibel automation 
Industriproduktionen har länge dominerats av låg mix och hög volym men genomgår nu en tydlig förändring 
där kunderna kräver anpassning och korta serier. Samtidigt börjar små och medelstora företag införa 
automationsteknik och robotar i allt högre grad. Flexibel automation spelar en avgörande roll för företagens 
möjligheter att möta dessa utmaningar.
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Uppföljning och  
strategiskt lärande
Uppföljning, utvärdering, lärande och självreflektion är en viktig del av Automation 
Regions verksamhet. Vår följeforskare 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.

• 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 syn på Automation Region på nationell och internationell nivå. 

Metalärande 
Det strategiska lärandet används 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 där Automation Region är aktiv i  styrgruppen, sker ett lärande på nationell 
nivå. iHubs har även ett uppdrag att driva utbildning inom områden som innovationsledning, omvärldsanalys 
och 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, finansiärer och medlemsföretag.
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Nyckelaktiviteter 2020
Med utgångspunkt i de tre tematiska områdena kommer 
Automation Region att genomföra en rad aktiviteter som på 
olika nivåer möter upp behoven. Så här ser planen ut:

16 frukostmöten

9 Automation Expo

4 Do-tanks

Deltagande vid 10 mässor och konferenser

100 företagsmöten

21 projekt

8 Automationsnästen i tidningen Ny Teknik

Spridning av kunskap och resultat via webbsida, 
nyhetsbrev och sociala medier



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.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:


