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Ordföranden har ordet
Vi på Automation Region brinner för att samla aktörer från olika 
branscher och sektorer för att tillsammans utveckla Sverige till en 
ledande industri- och innovationsnation. Ett ambitiöst åtagande 
naturligtvis, men när vi ser tillbaka på året som har gått så kan vi 
konstatera att viljan och engagemanget finns där – både hos oss 
själva och i vårt nätverk.

Under maj lanserade vi tillsammans med PiiA och Blue Institute 
rapporten Swedish IndTech 2021 med direktsända kommentarer 
från ledare inom industri, akademi och myndigheter. Begreppet 
IndTech har blivit alltmer etablerat och används nu för att beskriva 
ett nytt svenskt styrkeområde. Under året har vi genomfört flera 
olika insatser och aktiviteter med utgångspunkt i IndTech.

Mycket annat har också hänt – vi har initierat oväntade sam
arbeten och nya konstellationer, tillsammans med våra partner har 
vi skapat projekt kring bland annat mikrofabriker, interoperabilitet 
och visualisering, lanserat en helt ny utbildning inom intra-
prenör skap och tagit fram behovs anpassade kurser för små 
och medelstora företag. Extra spännande inför framtiden är den 
pågående etableringen av verksamhetsnoder i Skellefteå och 
Silicon Valley i USA.

Automation Region erbjuder en neutral arena där alla aktörer kan 
mötas – även konkurrenter på samma marknad. Tillsammans 
utvecklar vi vår innovationsförmåga genom utbildning, träning och 
genom att coacha och stötta varandra. Nätverket har på kort tid 
vuxit till att omfatta över 150 aktiva medlemmar och partner. Det 
stora intresset visar att företag och organisationer ser värdet i vårt 
arbete och inser att vi är mycket starkare tillsammans.

Automation Regions processledning och styrelse presenterar 
härmed verksamhetsberättelsen för 2021.

Västerås 2022-02-18

Ola Norén 
Styrelseordförande Automation Region

Ola Norén, ordförande i 
Automation Region, Head of 
Channel Management, ABB 
Process Automation
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Vad gör Automation Region?
Automation Region stöttar industriell utveckling genom att påskynda 
innovation och transformation. Med utgångspunkt i dagens behov och 
utmaningar utvecklar vi strategier och nätverk som bygger framtidens 
konkurrenskraftiga och hållbara industri.

Automation Region 
centrumbildning

Vid Mälardalens universitet
Vinnväxt-vinnare

Styrgrupp
Processledning

Finansierar 
Vinnväxt

Medfinansierar 
Vinnväxt

Medfinansierar 
Vinnväxt

Medfinansierar 
Vinnväxt

Automation Region 
i Sverige AB

Bildades 2015
Aktiebolag med särskild 

vinstbegränsing
Helägt av föreningen

Medfinansierar  
Vinnväxt

Automation 
Region ideell 

förening

Bildades 2007
Cirka 110 företag

Styrelse

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

Ledord
Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och 
professionalism.

Automation Region består av tre delar – en ideell förening med drygt 150 medlemmar och partner, 
ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrum bildning vid Mälardalens 
universitet. Finansieringen under 2021 kom till största del från Sveriges innovationsmyndighet 
Vinnova i form av Vinnväxtprogrammet. Utöver det finansieras verksamheten med medlems
avgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.
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Samverkan
Automation Regions regionala styrka kopplas upp som en nationell resurs för 
samverkan med noder runt om i Sverige. Det ger ett adderat värde och bidrar 
också positivt till arbetet med att marknadsföra svensk IndTech internationellt.

För att skapa en bild av våra kontaktytor och samarbeten har vi delat upp verksamhetens 
intressenter geografisk och i fem olika grupper – entreprenörer, investerare, näringsliv, myndigheter 
och samhälle samt akademi och forskningsinstitut.

BUSINESS

INVESTORS

ENTREPRENEURS

ACADEMIA AND  
RESEARCH INSTITUTES

GOVERNMENT

GLOBALLY 

NATIONALLY 

REGIONALLY
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Nya medlemmar 
Automation Region hade vid årets slut 147 medlemsorganisationer, varav  
110 företag. Under 2021 välkomnade vi följande nya medlemmar. 

Atlas Copco Industrial Technique AB
Tillverkar industriverktyg, monterings lösningar 
och kvalitets säkrings produkter samt erbjuder 
relaterad programvara och tjänster.

Beckhoff Automation AB
Produkter inom huvudområdena Industri-PC, 
I/O- och fältbusskomponenter, drivsystem och 
automatiseringsprogramvara.

Calejo Industrial Intelligence AB
Utvecklar en patentsökt simulerings- och 
optimeringsmotor utformad för AI.

Colmeo AB 
Ett IT-företag med mjukvaruutvecklare och 
kundorienterade affärsexperter.

Incona AB
Tillhandahåller kablar, kontaktdon, antenner, 
datorer och nätverksutrustning för industri- 
och fastighetsautomation.

JR Robot
Erbjuder tjänster inom robotprogrammering 
och robotsimulering.

Robotmäklarna
Köper och säljer begagnade ABB-robotar för 
att möjliggöra prisvärd automatisering hos 
små och medelstora företag.

Sandvik Machining Solutions AB
Erbjuder expertis i hela värdekedjan för additiv 
tillverkning – från idé till serieproduktion.

SÖE Konsult AB
Automationslösningar inom industri och 
fastighet, från sensorer till hela affärssystem.

Tecswepoint AB
Kvalificerade R&Dtjänster inom bland annat 
AI, machine learning, augmented reality, 
sensorer, IoT och autonoma system.

Tritech Solutions AB
Utvecklingstjänster inom både hårdvara och 
mjukvara, projektledning och industrialisering 
för applikationer med höga prestandakrav.

Widefind
Automation och autonoma system i komplexa 
miljöer, som till exempel gruvindustrin.

Automation Region 2021

110  medlemsföretag 

39   samarbetspartner

12   nya medlemmar

24  pågående projekt

2 984  deltagare på aktiviteter

27  möten i medlems drivna   
utvecklingsgrupper
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Säkerhet
Konkurrenskraft

Energieffektivitet
IndTech

UPPKOPPLAD 
INDUSTRI

INTELLIGENTA 
SYSTEM

FLEXIBEL 
AUTOMATION

Teknologi Processer Affärer Människor Kultur

Näringsliv Entreprenörer Investerare Myndigheter 
och samhälle

Akademi och 
forsknings-

institut

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

Arbetssätt
Under året har arbetet fortgått inom de tre tematiska områden som 
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.

Uppkopplad industri
Industrin kopplas upp och 
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. Maskin-
inlärning skapar värde av 
data som genereras i den 
uppkopplade industrin. 

Flexibel automation
Industrin förändras och 
kunderna kräver korta serier 
och anpassning. Robotar 
och automations teknik är 
avgörande för möjligheterna 
att möta efterfrågan.



8Automation Region  ·  Verksamhetsberättelse 2021

Affärsutveckling
Programområdet skapar förutsättningar för svensk automation i världsklass 
genom utveckling av affärsdrivande processer och utforskande projekt och 
initiativ. En årlig inventering av företagens behov ligger till grund för planering av 
aktiviteter och initiativ.

Affärsutvecklingsgruppen 
Under året har Affärsutvecklingsgruppen bland 
annat fokuserat på utveckling av industrins 
omställningsförmåga, framtidens arbetssätt 
och inventering av tillväxtmöjligheter. Även 
pandemins utmaningar och effekter har 
diskuterats.

Gruppen har utvecklat sina arbetsformer med 
ett tydligare fokus på lärande. Varannat möte 
utgörs av ett seminarium med diskussion och 
erfarenhetsutbyte.

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

Aktiviteter inom området
• Tjänsteinnovation – kurs och 

kompetensnätverk

• Seminarieserie om framtidens 
arbetsformer

• Flera uppskattade workshoppar och 
webbsända seminarier

• Nära samarbete med Mälardalens 
universitet

• Kompetenshubbar – etablering av 
ett medlems drivet komplement till 
traditionell kompetens utveckling, test  
och utvärdering
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Forskning och innovation
Programområdet främjar strategisk och operativ innovationsförmåga och 
förutsättningar för innovation inom automationsområdet. Automation Region 
arbetar även för att öka förståelsen för industrins utvecklingsbehov så att ny 
lagstiftning och offentliga satsningar kan göra så stor nytta som möjligt.

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

Ordförande för gruppen är Petra Edoff, chef 
för enheten Användarcentrerad digitalisering 
på forskningsinstitutet RISE.

Aktiviteter inom området
Under året har 10 seminarier, 11 work shoppar 
och 3 ”talks” genomförts. Flest deltagare, 
281 personer, noterades vid seminariet om 
visualisering av data den 19 januari.  

Några exempel på teman för årets aktiviteter: 

• Visualisering av data

• Kontinuerligt lärande 

• 5G, edge och säkerhet

• Så lyckas du med ditt pilotprojekt

• Syntetiskt data och AI inom industrin

• How to transform to data-driven industry 

• Visualisering av produktionssystem

• Industriell interoperabilitet och standarder 
i digitaliserad industri

• Automatisering av svensk textilindustri 

• Digitala tvillingar – standardisering och 
industriella användningsfall 

• Industrimötet Skellefteå och Östersund

• Nordic IndTech Connect
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Exempel på projekt
För att åstadkomma resultat inom prioriterade områden initierar och driver 
Automation Region utvecklingsprojekt tillsammans med akademi, forsknings
institut och företag. Sedan starten har vi genomfört över 100 projekt som 
tillsammans har involverat fler än 1 000 företag.

Parter: PiiA, Nordic House of 
Innovation, Silicon Valley

Projekttid: 2020-09-01 till 2021-10-01

Nordic Innovation IndTech
Projektet initierades för att sammanföra representanter 
näringsliv, akademi och innovationssystem i Sverige och USA 
med särskilt fokus på Silicon Valley. Den ursprungliga tanken 
var att arrangera en fysisk konferens i USA men på grund av 
pandemin upprättades i stället en serie digitala aktiviteter för 
kunskapsspridning och nya affärsmöjligheter.

Efter projektets slut har ett nytt projekt initierats, Swedish 
IndTech – insats Silicon Valley, där vi fortsätter arbeta med 
det transatlantiska samarbetet. Lärdomarna från projektet har 
också resulterat i flera relaterade satsningar som till exempel 
IndTech + Electrification Talent Attraction, som utgår från 
ett regeringsuppdrag med fokus på att stärka och finansiera 
svenska innovationsmiljöers satsningar inom talangattraktion.

Parter: KTH, LTH, RISE, SIS

Projekttid: 2020-12-01 till 2022-03-31

Forum för standardisering  
i digitaliserad industri
Under 2021 arrangerades fem workshoppar och webinarier 
med olika perspektiv på interoperabilitet och standarder 
för digitaliserad industri. Vid dessa tillfällen har 212 unika 
deltagare från 164 organisationer deltagit. 

Företag, akademi och experter inom standardiseringsorgan 
har delat goda exempel och nya insikter kring arbetet med 
standarder för ökad interoperabilitet. Deltagarna har även 
bjudits in till Svenska institutet för standarders kommittéer för 
utveckling av standarder inom industrin.
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Parter: Science Park Borås

Projekttid: 2020-03-01 till 2022-12-31

Mikrofabriker
Tillsammans med Science Park Borås driver Automation 
Region projektet Mikrofabriker som undersöker hur 
textilproduktion kan tas hem till Sverige. Målet är att utveckla 
teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara 
flöden och produktionskoncept.

Under december 2021 besökte projektgruppen ABB 
Robotics i Västerås för att inhämta inspiration och diskutera 
automations lösningar. Studiebesöket följdes av en diskussion 
som spelades in i studio och som finns tillgänglig för den 
som vill veta mer om potentialen med automatisering inom 
textilindustrin.

Parter: IUC, RISE, Robotdalen, SWIRA

Projekttid: 2019-05-15 till 2021-12-31

Robotlyftet
Robotlyftet stärker små och medelstora företags genom att 
öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i 
automationsteknik och robotar. 

Under tre år har projektet involverat över 2 500 företag och av 
dessa har drygt 500 gått vidare med en förutsättnings studie 
för automation och robotisering. De deltagande företagen har 
sedan kunnat söka automationscheckar från Tillväxtverket 
eller fått möjlighet att gå vidare till Produktionslyftets 
utvecklingsprogram.

En stor del av investeringen i Robotlyftet har redan kommit 
tillbaka i form av skapad sysselsättning och det är en 
återbetalning som fortsätter.

Parter: Dizparc Umeå, IVA, MDU, 
PBI Research Institute, SFF Smart 
Textiles, Umeå universitet

Projekttid: 2020-09-01 till 2022-08-31

iHubs Sweden 2020+
Syftet med iHubs är att öka den svenska konkurrenskraften 
och tillväxten genom att samla och tillgängliggöra regional 
innovationskapacitet i nationella innovationssatsningar. 
Automation Region driver projektet tillsammans med flera 
andra klustermiljöer.

Under året har vi utbildat och coachat processledare samt 
lanserat en utbildning inom intraprenörskap, där 15 SME-
företag har medverkat i en pilotomgång.
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Rapporter
Automation Region undersöker löpande industrins behov för att identifiera 
gemensamma utmaningar och vägar för samarbete. Under året har vi lanserat två 
rapporter som dels beskriver framväxten av den svenska IndTechbranschen, och 
dels lyfter fram framgångsfaktorer för fortsatt utveckling av industrin.

Automation är nu
Vad vi behöver fokusera på idag för att 
bygga en konkurrenskraftig industri

Automation är nu 
Industrin genomgår en struktur omvandling där 
befintliga automations och ITsystem förstärks med 
nya digitala lösningar. Vår rapport Automation är 
nu pekar ut fem områden som är särskilt viktiga för 
utvecklingen inom den svenska industrin:

• Öka satsningarna på FoU och förbättra samverkan 
mellan akademi och näringsliv

• Stärka industrins kompetensförsörjning och 
underlätta livslångt lärande

• Ta en världsledande position inom digitalisering

• Driva satsningar för att påskynda industrins 
klimatomställning

• Underlätta för utländska studenter och experter att 
komma till Sverige

Läs rapporten:  automationregion.com/automation-ar-nu

Swedish IndTech
En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position 
inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering.

EN SAMPRODUKTION MELLAN  
AUTOMATION REGION, 
BLUE INSTITUTE OCH PIIA, 2021.

Swedish IndTech
Den globala marknaden för IndTech beräknas vara 
värd mer än 400 miljarder USD med en årlig tillväxt 
på 7 procent. Storleksmässigt mäter sig den svenska 
IndTech-branschen med basindustrin, men den växer 
betydligt snabbare. 

Tillsammans med PiiA och Blue Institute har 
Automation Region tagit fram rapporten Swedish 
IndTech 2021 som belyser framväxten av ett nytt 
svenskt styrkeområde.

Begreppet IndTech står för industriell teknologi och 
innefattar teknik som är utvecklad eller anpassad för 
att möta industrins behov. Med hjälp av IndTech kan vi 
göra industrin effektivare, säkrare och mer hållbar.

Läs rapporten: automationregion.com/swedish-indtech
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Glimtar från 2021
Året som gick var mycket händelserikt med intensivt arbete kring 
nya initiativ, projekt,  seminarier, kunskapsutveckling och strategier 
för framtiden. Här är några exempel.

Montering av trampbil vann 
Automation Student 
Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice från 
Lunds tekniska högskola vann tävlingen 
Automation Student med arbetet New era of 
automation in Scania’s manufacturing systems. 
De har byggt en monteringslina för en 
trampbil – en demonstrator där lösningarna 
kan överföras till befintlig produktion hos 
uppdragsgivaren Scania.

The Industry Day
I september arrangerade vi The Industry Day, 
som inledde den internationella teknik- och 
automationskonferensen ETFA. 

Konferensen sändes från studio i Västerås 
och utgångspunkt för presentationer och 
diskussioner var begreppet IndTech. The 
Industry Day lockade drygt 300 deltagare.

Turné – Industrimötet Sverige
Genom initiativet Industrimötet Sverige 
samlar Automation Region lokala företag, 
myndigheter och investerare i samtal kring 
utveckling och tillväxtfaktorer inom industriell 
teknologi. Under hösten besökte vi bland 
annat Skellefteå och Östersund.

– Industrimötet erbjuder en metod för att 
lyfta företagens utmaningar till en gemensam 
agenda, säger Ola Norén, styrelseordförande i 
Automation Region.

Industrimötet
Sverige™
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Friday on my mind
Automation Regions nya koncept Friday on 
my mind är en kreativ digital fredagsfika 
med ett bestämt tema. Under året 
diskuterade vi global komponentbrist, 
möjligheter med vr-teknik, smart inköp och 
kompetensutmaningen.

Ministermöte om export
Automation Region var en av de inbjudna 
aktörerna när utrikeshandelsminister Anna 
Hallberg gjorde ett digitalt besök i Väst-
man land för att prata om export samverkan. 
Catarina Berglund berättade om Automation 
Regions insatser inom IndTech.

Lansering Swedish IndTech
Den 4 maj lanserade vi rapporten Swedish 
IndTech 2021 tillsammans med inbjudna 
gäster från processindustri, teknikleverantörer 
och myndigheter. Rapporten har tagits fram av 
Automation Region, PiiA och Blue Institute.

Kompetenshubbar
Under året har vi etablerat medlemsdrivna 
kompetenshubbar som komplement till 
traditionell kompetens utveckling. En hubb för 
utveckling av tjänsteinnovation och en hubb 
med fokus på framtidens arbetsformer.

Under september träffades 
Automation Regions process
ledningen i Mariefred för 
att arbeta med långsiktiga 
verksamhetsstrategier.
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Hållbar utveckling 
De globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 är integrerade i Automation 
Regions dagliga arbete och genomsyrar alla aktiviteter, processer och projekt. 
Här är några exempel på hur vi har arbetat under året för att bidra till att hitta 
lösningar på hållbarhetsutmaningarna.

Vi har valt att fokusera på fem av de 17 globala hållbarhetsmålen som har närmast koppling till vår verksamhet. I alla aktiviteter, 
stora som små, taggar vi målen, insatsens påverkan mot målet samt uppnått resultat.

Stärkt kompetens och samma 
möjligheter på arbetet
Projektet CompCor stärker kompetensen 
och ställningen på arbetsmarknaden för 
utvald personal inom tillverkande industri. 
Målet är att alla medarbetare ska ges samma 
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsvariation.

Fokuserade stödinsatser för 
hållbar industriell utveckling
Under året har Automation Region arbetat 
med att identifiera och samordna olika 
stödinitiativ som riktar sig till industrin. Vi har 
också varit med i framtagning och utförande 
av utbildning inom beställarkompetens, 
som hjälper små och medelstora företag att 
automatisera på ett hållbart sätt.

Insatser inom utbildning och 
kompetensförsörjning
Genom vårt engagemang i det regionala 
projektet ”Vägleda” har vi varit med och 
stöttat skolor och ungdomar kring val av 
utbildning och yrken som svarar mot behoven 
i framtidens hållbara industri. Vi har även ett 
nära samarbete med Mälardalens universitets 
Learning4Professionals, som genomför 
utbildning och utveckling för yrkesverksamma. 
I ett samarbete med Yrkeshögskolan 
genomför vi regelbundet gästföreläsningar 
inom automation.

Möjligheter för utveckling av 
lokal och hållbar produktion
Projektet Mikrofabriker utvecklar lokal, 
flexibel och cirkulär textilproduktion med 
hjälp av automation och digitalisering. Här 
finns många intressanta synergier och 
affärsmöjligheter mellan Automation Regions 
industriföretag och textilsektorn. Under 
december genomfördes ett besök hos ABB i 
Västerås för att starta samtalet och identifiera 
möjliga samarbetsformer.
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Strategiskt lärande
Automation Region arbetar med strategiskt lärande och kontinuerlig utvärdering 
av verksamheten. Torbjörn Fängström, vår följeforskare sedan våren 2021, ger 
återkoppling i rapportering, möten och dokumentation samt stöttar styrningen av 
arbetet. Här är några av hans tankar kring året som har gått.

Observationer
Verksamheten inom Automation Region 
pågår på flera olika plan parallellt. Seminarier, 
projekt, möten i utvecklingsgrupperna, 
kontakter med medlemmar etcetera utgör 
den operativa basen. Parallellt pågår en 
dialog med olika regionala aktörer runt om i 
landet, industrimöten i Östersund respektive 
Skellefteå under 2021, i syfte att ytterligare 
stärka den nationella profilen under mottot 
”Regional styrka är en nationell resurs”.

Utöver detta har processledningen en 
dialog med aktörer som Vinnova, IVA och 
Tillväxtverket, vilket ger en god inblick i 
kommande satsningar och möjlighet att 
positionera sig på ett klokt sätt. Automation 
Region deltar till exempel i en av de piloter 
som Vinnova initierat inom ramarna för 
regeringsuppdraget att utveckla arbetssätt 
och processer för ökade synergier mellan 
regionala, nationella och internationella 
innovationsinsatser.

Lärande
Återkommande möten har genomförts mellan 
processledningen och följeforskaren, ofta med 
fokus på strategiska frågor och utvecklingen 
av Automation Region framåt. Här har följe-
forskaren fungerat som diskussionspart 
och även kunnat ifrågasätt och kommentera 
initiala planer för verksamheten.

Följeforskaren har även agerat process ledare, 
dels i samband med de strategidagar som 
genomfördes i september då process ledning 
och medlemmar i utvecklings grupperna 

träffades för att diskutera Automation Regions 
framtid, dels i samband med det årliga 
styrelseinternatet i november.

Reflektioner
Under 2021 har Automation Region arbetat 
strategiskt för att ta fram en målbild för hur 
verksamheten ska se ut efter år 2026 då 
finansieringen från Vinnova upphör. Det är 
tydligt att såväl processledning som styrelse 
siktar högt och vill att Automation Region än 
mer än i dag ska utgöra en nationell resurs 
som har betydelse för svensk industri. 

Vissa principer har identifierats under 
det strategiska arbetet, som till exempel 
att verksamheten ska vara styrd utifrån 
medlemmarnas behov samt att Automation 
Region ska ses som en oberoende part. Det 
är mycket positivt att Automation Region 
redan under 2021 har påbörjat det strategiska 
arbetet med att formera den framtida 
verksamheten. Detta minskar risken för 
att Automation Region avslutas när förut-
sättningarna för finansieringen ändras.

Torbjörn Fängström, Sweco, är Automation Regions 
följeforskare. Foto från strategidagar i Mariefred.
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Processledning

Daniel Boqvist
Programansvarig 

forskning och innovation, 
biträdande processledare

Elin Asplund
Programansvarig 
affärsutveckling

Catarina Berglund
Processledare och vd

Camilla Schauman
Controller och 
projektekonom

Mikael Hansson
Projektledare

Anna Sandberg
Kommunikation

Stefan Hollertz
Kommunikation

Magdalena Evaldson
Medlemmar, event och 

administration

Bernt Henriksen
Senior automations- och 

produktionsspecialist

Helena Blackbright
Projektledare, disputerad i 

innovationsledning

Minna Sandberg
Projektledare 

internationalisering,  
Silicon Valley

Peter Barkenskiöld
Projektledare
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Styrelse

Ola Norén
ABB

Ordförande

Ledamöter

Christer Alzén
Region Västmanland

Claes Mellgren
AQ Group och Note

Johan Stahre
Chalmers

Emma Nehrenheim
Northvolt

Eva Lilja
Västerås stad

Helena Jerregård
Mälardalens universitet

Damir Isovic
Mälardalens universitet

Representant Mälardalens universitet

Stina Lantz
Ignite Sweden

Johan Carlstedt
IVA

Suppleanter

Erik Asph Hennerdal
Region Västmanland

Markus Bolin
Mälardalens universitet

KG Ramström
KGRAM Management  
& Consulting

Valberedning



Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens universitet som samlar företag, akademi, entreprenörer, investerare och offentlig 
sektor. Vi arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra kompetensförsörjningen.

Finansiering: En centrumbildning vid:


