
Vi kan nog vara överens om att coronapandemin 
kommer att bli krävande på många sätt och i ett 
första skede måste vi hjälpas åt för att dämpa 
fallet. Exempelvis gäller det att utnyttja möjligheten 
till kompetensutveckling så att vi står redo när 
återhämtningen tar fart. På Mälardalens högskola 
förbereder vi oss tillsammans med olika aktörer för att 
stötta industrin och samhället med de resurser och 
verktyg som vi har till hands.

Under de senaste åren har vi byggt upp ett starkt 
utbud av distansutbildningar inom bland annat 
digitalisering, AI, mjukvaruutveckling och energisystem. 
Nu undersöker vi möjligheterna att bredda och skala 
upp dessa erbjudanden för att kunna bidra med 
kompetensutveckling för personal som friställs.

Vi tittar även på långsiktiga lösningar för att behålla 
viktig kompetens i regionen. Vid finanskrisen 2008-2009 
utvecklade Mälardalens högskola programmet Prepare 
som erbjöd doktorandutbildning för medarbetare på 
drabbade företag. När industrin sedan återhämtade 
sig kunde personerna återanställas av sina tidigare 
arbetsgivare eller hitta nya karriärvägar med hjälp av sin 
förstärkta kompetens.

Det är tydligt att coronapandemin ökar trycket i 
utvecklingen av digitala lösningar och affärsmodeller. 
Automation Region är en perfekt neutral plattform 
för diskussioner om hur vi tillsammans kan tillvarata 
innovationer och utveckla smarta lösningar som hjälper 
oss igenom krisen.
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Våren 2020 blev inte som vi hade tänkt. Samtidigt 
som myndigheter och politiker arbetar för att 
minska smittspridning och dämpa effekterna av den 
stillastående ekonomin pågår en intensiv krishantering 
inom industrin. Hur går tankarnas hos företagen?

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp genomför 
aktiviteter som syftar till ökad försäljning och nätverks-
byggande. Gruppens senaste möte genomfördes på 
distans med fokus på coronapandemins effekter och 
vad företagen kan göra för att stötta varandra. Vi har 
pratat med tre av gruppens medlemmar, representanter 
från Karlskoga Automation, Atea och CGI.

”Från samtal med mina branschkollegor uppfattar jag 
att många företag jobbar på för fullt, framförallt de 
som har en stor andel av sina kunder inom offentlig 
sektor. Däremot märks en tydlig förändring där större 
investeringar och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. 
Nu handlar uppdragen i större utsträckning om att fixa 
saker som inte fungerar eller att anpassa verksamheten 
till det nya omvärldsläget. Många konsultbolag lider 
också av att utbildningar ställs in.”

”Många har nog upplevt att det är svårt att avsätta tid 
för samarbete och nätverk när den dagliga driften tar allt 
syre. Men den här krisen tydliggör verkligen behovet av 
att utveckla lärandet och utbytet i ekosystemet.”

”Just nu tror jag att de flesta organisationer bara  
försöker hantera situationen. På lite längre sikt kommer 
diskussioner kring scenarioplanering, krishantering 
och it-säkerhet. Även där ser jag att vi har mycket 
att lära av varandra för att bygga upp en gemensam 
motståndskraft mot framtida kriser.”



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:

Årsmöte på distans
Den 25 mars genomfördes årsmöte i Automation Region 
ideell förening, denna gång via webbsändning från expectrum 
i Västerås. Representanter från medlemsföretagen följde 
mötet och röstade på distans, vilket fungerade mycket 
bra. Bland beslutspunkterna noterades bland annat att 
medlemsavgiften för år 2020 lämnas oförändrad. Styrelsen 
fick också ett antal nya medlemmar.

Utlysning för hållbara lösningar
Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell 
IT och automation har öppnat en utlysning för innovationer 
som bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
Utlysningen fokuserar på framväxande teknologier som 
syftar till att möjliggöra innovativa samarbeten och tjänster 
samt förbättrade modeller för industriella nätverk, ekosystem 
och affärer.


