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

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

När ett år sammanfattas så brukar det normalt handla om vad som har 
hänt och vad vi har lärt oss. Men det är inte mycket som varit normalt 
under 2020. Året bjöd på radikala förändringar och lärande på en helt 
ny nivå. Vi upplevde utmaningar som inte kunde förutses med extrema 
störningar i värdekedjor och hela branscher som i princip punkterades.

Något som genomgående har lyfts fram under året är det ökade intresset 
för livslångt lärande och vikten av utbildning för yrkesverksamma. Det 
har varit glädjande att se att utbudet av eftergymnasial utbildning på 
både grund- och avancerad nivå har ökat, liksom mängden av anpassade 
kurser. Under året har det även varit en avsevärd ökning av deltagare 
vid Automation Regions seminarier och andra aktiviteter, det digitala 
formatet har gjort kunskapen mer tillgänglig. Behovet av forum för att 
kunna reflektera och fördjupa insikterna tillsammans med andra är dock 
fortfarande stort.

Möjligheter som tidigare tagits för givet, som att förutsättningslöst kunna 
diskutera nya tankar och idéer vid fikarasten, har till stor del försvunnit 
när många arbetar hemifrån. Vad innebär det för innovationskraften och 
förmågan att förädla varandras tankar och idéer? Nu krävs planering och 
struktur även för detta.

Automation Region har försökt att möta behovet av forum för reflektion 
och fördjupning genom att skapa utmaningsdrivna workshoppar med 
öppna diskussioner. Tack till alla som bidragit och prestigelöst delat med 
sig av kunskap och erfarenheter! Genom att gemensamt utveckla idéer 
och insikter kan vi skapa nya samarbeten och inspirera till handling.

Nu vänds blicken framåt mot ett nytt år som kommer att fyllas med 
projekt, initiativ och seminarier som stöttar utvecklingen inom industrin. 
Utgångsläget är att mötas digitalt, men vi förbereder även för andra 
scenarier. För är det något som året 2020 lärt oss så är det vikten av att 
kunna anpassa sig efter omständigheterna, utan att tappa möjligheten att 
samlas kring relevanta frågor.

Processledningen och styrelsen presenterar härmed 
verksamhetsberättelsen för Automation Region 2020. 

Västerås 2021-02-17

Björn Jonsson 
Styrelseordförande Automation Region
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ETT UTMANANDE OCH LÄRORIKT ÅR 

I början av året nåddes Sverige av Covid-19. Viruset spred sig snabbt och ingen visste 
hur det skulle påverka. Det blev en stor omställning men också en lärorik period för 
Automation Regions processledning. Som för många andra krävdes det snabba 
beslut och omställning till hemmajobb.

Planerade frukostmöten kortades ned och blev digitala webbinarier, vilket gjorde att fler personer har kunnat 
delta. Årsmötet i Automation Regions ideella förening blev digitalt och i oktober webbsändes den årliga 
konferensen Automation Summit. Möten med presumtiva och befintliga medlemmar har också genomförts 
digitalt, men det har varit svårt att få till spontana möten och nätverkande utan fysiska mötesplatser. 

Att leda i en snabbrörlig värld 
Under 2019 var Automation Region med och utvecklade en ny utbildning för processledare i innovationsmiljöer 
inom ramen för iHubs och under 2020 erbjöds samtliga medarbetare inom Vinnväxtmiljöerna att delta i 
utbildningen. Automation Regions processledning har genomgått utbildningen och de diskussioner, tankar och 
idéer som har uppkommit har varit mycket värdefulla för det fortsatta arbetet.

Europeiska Innovationshubbar (EDIH)
Under sommaren och hösten förbereddes en ansökan till Vinnova om att vara med och bygga en europeisk 
digital innovationshubb, EDIH. Ansökan gjordes tillsammans med organisationer som kompletterar 
Automation Regions kompetensnätverk. Satsningen på innovationshubbar ingår i EU:s program för ett digitalt 
Europa, som syftar till att stödja digital omställning inom industrin och samhället.

Nod Norr 
Automation Region har sedan tidigare ett välfungerande samarbete med IUC Norr med gemensamma 
aktiviteter utifrån företagsbehov. Aktiviteterna har lett till fortsatt samarbete kring livslångt lärande och 
högskoleutbildningar för yrkesverksamma inom industrin. Nod Norr utgår geografiskt från Skellefteå som 
expanderar snabbt med behov av ett samordnat nätverk för olika insatser. Representanter från Campus 
Skellefteå och Skellefteå kommun besökte Automation Region och ett antal medlemsföretag under hösten 
2020 för att påbörja en djupare dialog.

Nya partner och samarbeten
Under året tillkom två nya projektpartner i Automation Regions Vinnväxtmiljö; Ignite Sweden och ABB:s 
tillväxthub SynerLeap. Dessa samarbeten innebär nya möjligheter att koppla samman högteknologiska 
startupbolag med Automation Regions företagsnätverk.

Automation Region inledde även ett samarbete med Big Science Sweden, Sveriges officiella organisation 
för samverkan mellan stora europeiska forskningsanläggningar. Bland dessa anläggningar finns till exempel 
partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz, fusionsreaktorn ITER i Frankrike samt svenska ESS och MAX IV.

Mälardalens högskola universitet 2022
Precis i slutet av året kom ett efterlängtat besked från regeringen. Mälardalens högskola föreslås bli nästa 
svenska universitet, något som både högskolan och Automation Region har kämpat för under lång tid. Detta 
ger möjligheter till att ytterligare förstärka samverkan med näringslivet inom forskning och innovation.
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SAMVERKAN

Rapporten från den internationella utvärderingen av Automation Regions Vinnväxt-
miljö (2019) betonade värdet av Automation Regions roll som systemintegrator. 

För att skapa en bild av våra kontaktytor och samarbeten har vi delat upp verksamhetens intressenter i fem 
grupper – entreprenörer, investerare, näringsliv, offentlig sektor samt akademi och forskningsinstitut. Vi har 
adderat ytterligare en nivå som visar var intressenterna är aktiva. Detta för att åskådliggöra Automation 
Regions förflyttning från att vara en regional aktör till en nationell, och på sikt, en mer internationell aktör.

BUSINESS

INVESTORS

ENTREPRENEURS

ACADEMIA AND  
RESEARCH INSTITUTES

GOVERNMENT

GLOBALLY 

NATIONALLY 

REGIONALLY



Automation Region  ·  Verksamhetsberättelse 2020 6

NYA MEDLEMMAR 

Automation Region hade vid årets slut 147 medlemsorganisationer, varav  
107 företag. Under 2020 välkomnade vi följande nya medlemmar. 

Festo AB – leverantör av automationsteknik och 
teknisk utbildning samt utveckling av produkter och 
tjänster för digitalisering och smarta fabriker. 

Heidenhain Scandinavia AB – utvecklar och 
tillverkar linjära givare och vinkelgivare, pulsgivare, 
digitala lägesindikatorer och NC-styrningar för 
krävande positioneringsapplikationer.

KmK Instrument AB – agentur- och kunskaps-
företag inom mätning, provning och kontroll med 
specialistkompetens inom områdena mätteknik, 
materialprovning och oförstörande provning.

Ledai AB – tjänster inom machine learning, 
datastrategi, data science och blockkedjeteknik.

Mattias Lindh Automation AB – arbetar med 
industriella nätverk och bussystem. EMC-analys 
i industriella nätverk, felsökning och permanent 
övervakning, utbildning och konsultation.

Midroc Automation AB – automationsföretag som 
verkar i alla industribranscher där de hjälper sina 
kunder att effektivisera resursanvändningen.

Nationellt nätverk för byggautomation – verkar 
för ökad automation och robotisering inom 
samhällsbyggnadssektorn. Nätverket sammanför 
kompetens, kunskap och drivkrafter. 

Trell Technologies – mjukvaruutvecklings- och 
datavetenskapsföretag som löser utmaningar 
inom energi och infrastruktur med hjälp av ett 
egenutvecklat ramverk.

Utvyakta AB – systemintegratör som designar och 
implementerar lösningar inom artificiell intelligens, 
maskininlärning och big data.

Viking Analytics – möjliggör digital transformering 
för process- och tillverkningsindustri genom att 
sammanföra personer, data, insikter och värde.
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OPERATIV MODELL

Under året har arbetet fortgått inom de tre tematiska områden som tidigare har 
identifierats i vår nationella behovsanalys. Projekt och aktiviteter mappas in under 
respektive område för att säkerställa att vi arbetar med frågor som är relevanta för 
våra medlemmar och partner.

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 offi ce

Affärsutveckling

Bidra till att skapa förutsättningar 
för svensk automation i världsklass.

Verifi era – Planera – Transformera

Forskning och innovation

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

Analysera – Avgränsa – Innovera

Uppkopplad industri

Industrin kopplas upp och det 
ger genomslag från produktion 
till slutanvändare. De stora 
mängder data som genereras 
kan användas för att förbättra 
produktion, lönsamhet, kvalitet 
och resursanvändning.

Intelligenta system

Intelligenta system anpassar 
sitt beteende baserat 
på tidigare interaktioner. 
Maskininlärning ger möjlighet 
att skapa värde av den 
data som genereras i den 
uppkopplade industrin. 

Flexibel automation

Industriproduktionen har 
länge dominerats av få 
varianter och hög volym 
men genomgår nu en tydlig 
förändring där kunderna kräver 
anpassning och korta serier. 
Automationsteknik och robotar 
spelar en avgörande roll för 
företagens möjligheter att 
möta denna utmaning.
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PROGRAMOMRÅDEN

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

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

Programområdet Affärsutveckling
Programområdet ska bidra till att skapa förutsättningar för svensk automation i världsklass genom att 
fokusera på utveckling av affärsdrivande verksamheter och processer. Automation Region vill bidra till att fler 
aktörer engagerar sig i utforskande och framåtsyftande projekt och initiativ. En årlig inventering av företagens 
behov ligger till grund för planering av aktiviteter inom programområdet.

Automation Expo 
Automation Expo är en minimässa som genomförs på olika platser i landet, ofta hos något av Automation 
Regions medlemsföretag. Under 2020 genomfördes ett expo på Fjällräven Center i Örnsköldsvik med god 
respons från utställare och deltagare. Fler Automation Expo var inplanerade men fick skjutas upp på grund av 
pandemin.

Affärsutvecklingsgruppen 
Affärsutvecklingsgruppen har under året jobbat med att stötta varandra genom coronapandemin med 
erfarenhetsutbyte och inspirerande exempel. Gruppen har fokuserat på att öka företags omställningsförmåga 
från produktlogik till tjänstelogik för att tillvarata digitaliserings möjligheter. Under 2020 prioriterades:

• Omvandling från produkt- till tjänstelogik

• Smartare arbetssätt 

• Ökad säkerhet inom IT 

• Ökat medarbetarengagemang

• Nya möjligheter efter Covid-19

Ordförande för gruppen är Eva Holmström, styrelseordförande i Karlskoga Automation.

Insatser inom kompetensområdet
• Utveckling och pilotomgång av den nya utbildningen Tjänsteaffären. Under 2021 etableras Tjänsteaffären 

som en uppdragsutbildning vid Mälardalens högskola.

• Fortsatt genomförande av utbildning inom beställarkompetens. 

• Samarbete med Learning4Professionals, Mälardalens högskolas funktion för vidareutbildning för 
yrkesverksamma.

• Gästföreläsningar på yrkeshögskolor och högskolor kring automation och innovationsledning.
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Programområdet Forskning och innovation
Programområdet ska främja strategisk och operativ innovation, innovationsförmåga, förnyelse, 
innovationsarbete och förutsättningar för innovation inom automationsområdet. Automation Region arbetar 
även för att öka förståelsen för industrins förutsättningar och utvecklingsbehov så att ny lagstiftning och 
offentliga satsningar kan göra så stor nytta som möjligt.

Frukostmöten och webbinarier
Under 2020 har fyra fysiska frukostmöten arrangerats, två i Västerås och två i Stockholm. På grund av 
pandemin arrangerades sex digitala webbinarier och tre workshoppar, med start i mars. Högst antal deltagare, 
260 personer, hade webbinariet i november med temat ”Vision-system och sensorer”. Webbinariet lockade 
deltagare från stora delar av Sverige och från flera andra länder.

Årets teman
• Den autonoma fabriken

• Uppkopplad industri – vad händer med säkerheten? 

• AI-lösningar för industriell tillämpning

• Software Integration on all Levels

• Processer och IT-system

• Jobba smartare – AI inom produktion och tillverkning

• Ta kontroll över framtiden

• Industry Data Analysis Workshop

• Vision-system och sensorer

Talks
• Searching Innovative Applications for AI in Additive Manufacturing

Workshoppar
• Industry Data Analysis Workshop

• Nordic Indtech Talk December 

• Case workshop produktkonfiguration

Forsknings- och innovationsgruppen 
Under året har gruppen etablerat flera samarbeten med ledande nationella och internationella universitet, 
högskolor och forskningsinstitut. Gruppen har också tagit steg för att etablera en europeisk innovationshub 
inom begreppet IndTech (industriell teknologi) samt initierat ett forskningsprojekt som syftar till att öka 
förståelsen för utmaningar relaterade industriell transformation.

Ny ordförande för gruppen är Petra Edoff, chef för enheten Användarcentrerad digitalisering på 
forskningsinstitutet RISE.
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NYA PROJEKT

Materialbrist inom sjukvården
Parter: Projektägare Region Västmanland i 
samverkan med flera organisationer
Projekttid: 3 april 2020 till 27 augusti 2020

Tillsammans med aktörer i nätverket medverkade 
Automation Region under våren i arbetet med 
att producera skyddsutrustning för hälso- och 
sjukvården.

Nordic Innovation  
Indtech Summit
Parter: SIP PiiA
Projekttid: 1 september 2020 till 31 oktober 2021

Digitala workshoppar och en semidigital träff i USA 
ska samla erfarenheter och skapa affärsmöjligheter 
för svenska och amerikanska representanter 
från näringsliv, akademi och innovationssystem. 
Utgångspunkten är begreppet IndTech och gränssnitt 
mellan IT och OT.

Competitive Competence in 
Corona Times (CompCor)
Parter: Alfred Nobel Science Park, MITC, Region 
Örebro, Region Sörmland, Region Västmanland
Projekttid: 1 juni 2020 till 30 november 2022

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen 
på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar 
inom tillverkande industri, framförallt med fokus 
på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet 
är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med 
tillgodosedda kompetensbehov.

iHubs Sweden 2020+
Parter: Dizparc Umeå, PBI Research Institute, 
Peak Region, Svenska Försäkringsfabriken, 
Smart Textiles, Umeå universitet
Projekttid: 1 september 2020 till 30 juni 2022

Projektet syftar till att skapa en nationell struktur 
som kan hålla ihop och koppla samman aktörer i 
innovationssystemet över bransch-, sektors- och 
styrkeområdesgränser.
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Mikrofabriker – cirkulär design 
inom textil- och modesektorn
Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 mars 2020 till 31 december 2022

Projekt för att utveckla lokal, flexibel och hållbar 
textilproduktion med hjälp av automation och 
digitalisering. Aktörer från textilsektorn samverkar 
med automationsföretag och utvecklar koncept 
som till exempel mikrofabriker − små, flexibla 
produktionsenheter med hög automationsgrad.

Forum för industriell 
interoperabilitet
Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan, RISE
Projekttid: 1 december 2020 till 1 december 2021

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk 
industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd 
i att förstå och navigera bland standarder för smart 
tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga 
att exploatera de möjligheter som digitalisering och 
standarder för smart tillverkning skapar.

Tjänsteaffären
Parter: Cordevo, Mälardalens högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 31 december 2020

Tjänsteaffären är en utbildning som riktar 
sig till produktföretag som vill utveckla sin 
tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering. 
Med utgångspunkt i sin respektive verksamhet 
identifierar deltagarna tjänster och strukturerar en 
tjänsteportfölj. Initiativet till utbildningen kommer från 
Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Fast Lane 4industry
Parter: Alfred Nobel Science Park, Innovative Materials 
Arena, MITC, Region Örebro, Region Östergötland, Region 
Sörmland, Region Västmanland, STUNS Life Science
Projekttid: 1 september 2020 till 31 mars 2023

Syftet med projektet är att samordna regionala 
stöd och insatser kring innovation, automatisering 
och digitalisering. Genom att dela kompetens, 
utvecklingsmiljöer och andra resurser mellan 
regionerna får företagen tillgång till bästa möjliga 
stöd för industriell transformation.
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Strukturella förutsättningar för 
nyttoskapande
Parter: Blue Institute, RISE, Trafikverket
Projekttid: 1 mars 2020 till 1 mars 2021

Erfarenhet visar att implementering av ny teknik 
ofta kräver organisatoriska förändring för att skapa 
värde. Projektet syftar till att öka förståelse för vad 
som påverkar implementering och värdeskapande av 
tekniska utvecklingsprojekt med inslag av exempelvis 
AI så att nyttoskapandet kan ökas. Projektet har 
initierats av  forsknings- och innovationsgruppen.

Visual Lift
Parter: Linköpings universitet, Norrköping Science 
Park, Region Örebro, Region Östergötland, 
Region Sörmland, Region Västmanland
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 december 2022

Projektet syftar till att stärka industriella SME 
under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens 
och teknik inom digital visualisering. Upplägg och 
arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, 
däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

The Crossroads of AI and 
Innovation Management
Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 30 juni 2021

I projektet utforskas hur AI-relaterade innovations-
projekt kan beskrivas i förhållande till det innovativa 
ursprunget (AI-innovation eller AI-driven innovation) 
och dess nyhetsgrad (radikal eller inkrementell 
innovation). Målet är att identifiera värdeskapande AI-
relaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd 
samt nya områden för forskning och teoriutveckling.
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SAMTLIGA PÅGÅENDE PROJEKT

Projekt
Uppkopplad 

industri
Intelligenta 

system
Flexibel 

automation

Capacity for Innovation and Transformation

Competitive Competence in Corona Times

Ett kompetenslyft för Sverige

Fast Lane 4industry

iHubs Sweden 2020+

ISPIM AI & IM SIG – Community

ISPIM AI & IM SIG – Conference 2020

ISPIM AI & IM SIG – Publication

Materialbrist inom sjukvården

Robotisering destination turism

Robotlyftet

S3 piloten

Smart industri

Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Tjänsteaffären

Enabling XR Creation in the Industry

Forum för industriell interoperabilitet

Karakuri

Mikrofabriker – cirkulär design

Nordic Innovation Indtech Summit

The Crossroads of AI and Innovation 
Management

Visual Lift



KOMMUNIKATION OCH PRESS

Under 2020 fokuserade vi främst på:

• Genomförandet av konferensen Automation Summit som en tv-produktion.

• Omställning till webbsända seminarier och workshoppar där vi bland annat har arbetat för att attrahera 
nya geografiska målgrupper och engagera deltagarna i diskussioner.

• Ökad synlighet och integration i sociala medier.

• Löpande nyhetsrapportering.

Kommunikationsgruppen
Under våren 2020 handlade mycket av arbetet i gruppen om kommunikation kring Automation Regions och 
övriga aktörers produktion av skyddsutrustning för vården, bland annat för att hjälpa till att engagera och 
samordna frivilliga krafter. Under året har gruppen även utökat dialogen med medlemsföretagen för att bättre 
förstå och synliggöra deras utmaningar kopplade till pandemin.

Nyhetsbrev 
Automation Region skickar ut 11 nyhetsbrev per år. De består av ledartext, en lite längre artikel samt ett antal 
korta notiser som på olika sätt berör verksamheten.

Automationsnästet i tidningen Ny Teknik 
I samarbete med tidningen Ny Teknik levererade Automation Region innehåll till åtta upplagor av 
Automationsnästet där experter ger råd kring utmaningar relaterade till automatisering och digitalisering. 
Teman under 2020 var:

• Gör en plan för dina immateriella tillgångar

• Industriell teknik – är det Sveriges nästa exportsuccé?

• Cyberfysiska system – det är dit vi är på väg

• Cybersäkerhet är ett kärnvärde i företagen

• Dataanalys är ett kontrollerat sätt att driva utveckling

• Det finns inget alternativ – vi måste använda AI

• Det här sker när maskiner kan se och känna

• Automatisera det om sliter på människor

14Automation Region  ·  Verksamhetsberättelse 2020
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Automation Summit med PiiA Inspiration
Den sjunde upplagan av Automation Summit genomfördes digitalt den 6 oktober, denna gång förstärkt med 
presentationer och exempel från det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Konferensen arrangerades av 
Automation Region i samarbete med Svenska Mässan, IVA och PiiA. Utgångspunkt för presentationer och 
diskussioner var begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet, där befintliga automations- och it-system 
förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Konferensen lockade cirka 500 deltagare.

Mälardalen University
School of Innovation Design and Engineering

Väster̊as, Sweden

Thesis for the Degree of Master of Science in Engineering -
Embedded Systems 15.0 credits

DATA DRIVEN ANOMALY CONTROL
DETECTION FOR RAILWAY

PROPULSION CONTROL SYSTEMS

Ajna Hodžić
ahc19002@student.mdh.se

Dženita Škulj
dsj19001@student.mdh.se

Examiner: Thomas Nolte
Mälardalen University, Väster̊as, Sweden

Supervisor: Aida Čaušević
Mälardalen University, Väster̊as, Sweden

Claes Lindskog,
Bombardier Transportation, Väster̊as, Sweden

June 9, 2020

Vinnare av Automation Student 2020 – Ajna Hodzic och Dzenita Skulj, Mälardalens högskola.

Automation Student 
Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar bra examensarbeten inom automation. Priset delas 
ut sedan 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation samt Svenska Mässan. 
Det vinnande bidraget 2020 skrevs av Ajna Hodzic och Dzenita Skulj som utforskat hur dataanalys och 
maskininlärning kan reducera kostnader, prediktera underhåll och förbättra effektiviteten i framdriften av tåg.
Examensarbetet, med den engelska titeln Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion 
Control Systems, utfördes hos Bombardier Transportation i Västerås.

Ajna Hodzic och Dzenita Skulj är utbildade vid University of Sarajevo, Bosnien Hercegovina, inom området 
Automatic Control and Electronics. Genom ett stipendium från Erasmus+ har de läst sin masterutbildning 
inom inbyggda system vid Mälardalens högskola.
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HÅLLBARHETSARBETE 

Agenda 2030 är en integrerad del i Automation Regions dagliga arbete, aktiviteter, 
processer och projekt. Från de 17 globala hållbarhetsmålen har vi identifierat fem 
mål med nära koppling till vår verksamhet. Uppställningen nedan beskriver vårt 
nuläge och vår aktuella status 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 (utvalda exempel)

• Initiativ för att stärka kompetens och ställning 
för personal i tillverkande industri

• Skapar ett bibliotek av metoder och tekniker 
i gemensamma resurslärplattformar

• Utbildning för organisationer och individer 
inom innovationssystemet

• Kunskapsutveckling och kunskapsspridning internationellt 
runt frågor som rör AI och innovationsledning

• Utbildning för produktföretag som vill 
utveckla sin tjänsteverksamhet

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 (utvalda exempel)

• Projekt för att stärka förmågan till inkluderande innovation

• Bidrar till ett ökat värdeskapande från AI-relaterad innovation

• Verkar för ökad hållbarhet och stärkt 
konkurrenskraft för svenska textilföretag

• Genomför behovsinventeringar och kopplar 
resultaten till konkreta insatser

• Skapar mijöer som främjar innovation och 
snabbar upp utvecklingsprocesser

• Insatser för att ökar beställarkompetensen 
för automation och digitalisering
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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 (utvalda exempel)

• Förmedlar praktiskt stöd som hjälper industriföretag 
att navigera bland standarder för smart tillverkning

• Projekt för att tillgängliggöra cirkulära och 
hållbara	flöden	och	produktionskoncept

• Sänker tröskeln för industriföretag att digitalisera

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

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

• Belyser ämnet i fackpress och egna kommunikationskanaler

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 (utvalda exempel)

• Strävar efter att kvinnor och män ska uppnå 
individuella mål i lika hög grad

• Strävar efter jämställd styrelse, team och arbetsgrupper

• Arbetar med jämställd representation av experter och 
föreläsare i vår kommunikation och vid våra aktiviteter

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

Automation Region arbetar löpande med strategiskt lärande och kontinuerlig 
utvärdering. Björn Eriksson, vår följeforskare sedan år 2009, ger återkoppling i 
rapportering, möten och dokumentation samt stöttar styrningen av arbetet.

Kontinuerlig utvärdering
Processledningens fysiska veckovisa möten vid målstyrningstavla övergick under året till digitalt format 
med en digital målstyrningstavla. Mötet innehåller avstämning av förbättringsarbete, medlemsförfrågningar, 
kommande aktiviteter, projekt och arbetsmiljö. Mötet efterföljs av ett möte med mer ingående diskussioner 
kring de mest aktuella ärendena. 

Lärande
En representant från processledningen deltar vid Vinnovas erfarenhetsutbytesträffar minst tre gånger per år. 
Under året har processledningen tillsammans genomgått iHubs utbildning Att leda i en snabbrörlig värld med 
fokus på innovation och ledarskap.

Dokumentation
Följeforskaren upprättar en till två följeforskarrapporter per år som finansiärer, processledning och styrgrupp 
tar del av. Kontinuerlig dokumentation av arbete och processer sker löpande i ett system som innehåller 
information om samtliga projekt, ekonomi, KPI:er, aktiviteter, kommunikation samt företagskontakter. Här 
taggas även kopplingar till tematiska områden och hållbarhetsmål. 

Rådgivning
Under året har processledning, styrgrupp och utvecklingsgrupper fått stöd och rådgivning av följeforskaren 
under team- och styrgruppsmöten men även vid individuella samtal. Även andra externa aktörer och 
samverkansparter har varit med som rådgivare till processledningen.

Identifiering och omvärldsanalys
Under året genomfördes en omfattande analys av området IndTech tillsammans med Blue Institute och PiiA. 
Arbetet resulterade i rapporten Swedish IndTech 2021 som ska bidra till att: 

• Överskådligt beskriva industrins digitalisering för ”icke-specialister”.

• Vara ett definitionsramverk för vad som är IndTech.

• Etablera Swedish IndTech hos industriledare, leverantörer, politiska beslutsfattare, kapitalmarknaden och 
akademin.



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 hållbar 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 drygt 150 medlemmar och partner, ett 
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Finansieringen under 2020 kom 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.

Vision
2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.

Ledord
Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.
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PROCESSLEDNING

Anna Sandberg
Kommunikation

Elin Asplund
Programansvarig 
affärsutveckling

Bernt Henriksen
Senior automations- och 
produktionsspecialist, vd

Catarina Berglund
Processledare

Daniel Boqvist
Programansvarig forskning 
och innovation, biträdande 

processledare

Helena Blackbright
Projektledare, disputerad i 

innovationsledning

Stefan Hollertz
Kommunikation

Åsa Lagerstedt
Controller och 
projektekonom

Magdalena Evaldson
Medlemmar, event och 

administration
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STYRELSE

Björn Jonsson
ABB

Omval 1 år

Ordförande

Christer Alzén
Region Västmanland

Kvarstår 1 år

Claes Mellgren
AQ Group och Note

Omval 2 år

Johan Stahre
Chalmers

Omval 2 år

Emma Nehrenheim
Northvolt

Nyval 2 år

Eva Lilja
Västerås stad

Nyval 1 år

Ledamöter

Helena Jerregård
Mälardalens högskola

Damir Isovic
Mälardalens högskola

Representanter Mälardalens högskola

Stina Lantz
Ignite Sweden

Nyval 1 år

Johan Carlstedt
IVA

Nyval 1 år

Suppleanter

Erik Asph Hennerdal
Region Västmanland

Omval 1 år (sammankallande)

Markus Bolin
Mälardalens högskola

Nyval 1 år

KG Ramström
KGRAM Management  
& Consulting

Nyval 1 år

Valberedning



ÅRET I SIFFROR

10 nya medlemmar 

107 medlemsföretag 

40 samarbetspartner

14 seminarier med i genomsnitt 116 deltagare

1 621 personer deltog vid våra aktiviteter 
varav 24 procent kvinnor och 76 procent män

483 deltagare på konferensen Automation 
Summit med PiiA Inspiration 

29 möten i våra tre utvecklingsgrupper 

33 560 sessioner på webbplatsen  
(-14 procent jämfört med 2019)

111 följare på Twitter

1 149 följare på LinkedIn

11 nyhetsbrev publicerade och skickade till  
drygt 4 500 mottagare
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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 kompetensförsörjningen.

Finansiering: Automation Region är en centrumbildning vid:


