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Samverkan är nyckeln i 
strukturomvandlingen
Det svenska välståndet bygger på att vi har en konkurrenskraftig och hållbar 
industri som hela tiden innoverar och utvecklas. Digitalisering, automation och 
bred samverkan är nyckelområden för en fortsatt positiv utveckling, där Sverige 
har möjlighet att bli världsledande inom IndTech och hållbar industri. 

Arbetsförmedlingen uppskattar att 21 procent 
av de arbetade timmarna i Sverige kommer 
automatiseras under de kommande tio åren. 
Samtidigt förväntas automatisering och olika 
samhällstrender skapa 1,3 miljoner nya jobb 
till år 2030. Det handlar om arbetstillfällen för 
att skapa och använda den nya tekniken, men 
även arbetstillfällen som tillkommer indirekt 
av ökad tillväxt.

Denna strukturomvandling ställer tuffa krav 
på att utbildnings systemet kan ställa om 
och ställa upp med utbildningar och kurser 
som möjliggör en god nationell kompetens
försörjning, men även goda förut sättningar att 
rekrytera internationellt. Med vår erfarenhet av 
samverkan kan vi bidra i den utveckling som 
nu behöver ske.

Automation Regions medlemmar inkluderar 
såväl lärosäten och internationella företag 
som innovativa startupbolag. Tillsammans 
skapar vi förut sättningar för automations
tillämpningar i världsklass och bidrar till att 
öka förståelsen kring utvecklingen inom 
automationsområdet. 

Sveriges konkurrensfördelar är ett högt 
tekniskt kunnande, ledande forskning och ett 
innovativt näringsliv. Vårt välstånd är byggt på 
innovativa och framgångsrika exportföretag 
som kontinuerligt förnyar och ställer om 
produktion och produkter i takt med att 
marknaden förändras. För att kunna behålla 
Sveriges konkurrenskraft i den nya digitala 
marknadsdynamiken behöver vi satsa på att 
utveckla dessa förmågor. 

Automation och digitalisering skapar 
möjligheter för lönsam och hållbar produktion 
i en helt ny skepnad – uppkopplad, mer 
automatiserad och mer kunskaps intensiv. 
En ökad automatisering i produktionen gör 
också lönekostnaderna mindre avgörande vid 
etablering och expansion.

Med hjälp av digitala lösningar kan företagen 
förstå kundbehoven bätre, eller till och 
med låta kunderna vara med och skapa 
produkterna. För att klara de stora samhälls
utmaningarna, som till exempel klimat
förändringar och en åldrande befolkning, 
behöver vi tillvarata innovations kraften hos 
industri företagen och deras medarbetare.

Under 2022 förstärker Automation Region sitt 
nationella fokus och ansvar med strategiska 
insatser, där målet är att utveckla och koppla 
ihop regionala styrkeområden till nationella 
resurser. Arbetet kommer utgå från fyra 
prioriterade områden (som vi beskriver 
närmare på nästa sida):

• Öka FoUinvesteringarna i Sverige

• Stärka kompetensförsörjningen

• Underlätta industrins klimatomställning

• Växla upp takten i digitaliseringen

Vi vill att Sverige ska vara världens högst 
ansedda industrination, som attraherar global 
spetskompetens inom industriell teknologi. 
Vill du vara med? 

Join the IndTech movement!
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Strategiska prioriteringar
Automation Regions strategiska områden för 2022 ligger till grund för 
de projekt och aktiviteter som planeras och genomförs i samverkan med 
partnerorganisationer och andra intressenter.

Öka FoU-investeringarna i Sverige
Sverige är ett av världens mest innovativa länder, men konkurrensen hårdnar och 
det är inte läge att luta sig tillbaka. Andelen företag som är positiva till förut
sättningar för FoUinvesteringar i Sverige minskar, och därmed ökar risken att 
företag förlägger FoUverksamhet i andra länder. Därför krävs ökade offentliga 
FoUinvesteringar, ett effektivt innovations system samt konkurrens kraftiga 
marknads förutsättningar och regelverk för företag som satsar på FoU i Sverige.

Stärka kompetensförsörjningen
Tillgången till kompetens är en av industrins största utmaningar. Näringslivet 
genomgår en strategisk omvandling präglad av klimatomställning och 
digitaliseringens möjligheter, vilket kräver ny kunskap på alla nivåer. Utbildnings
systemet behöver hålla såväl hög kvalitet som relevans, och individer behöver ha 
möjlighet till omställning och vidareutbildning genom hela yrkeslivet. Det krävs ett 
tydligt uppdrag till lärosätena att tillhandahålla utbildning och fortbildning av hög 
kvalitet och i samverkan med näringslivet.

Underlätta industrins klimatomställning
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland senast år 2045. Industrin 
står idag för en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser och därför är dess 
omställning avgörande. Automationslösningar och ny industriell teknologi är 
en förutsättning för en klimatsmart elektrifiering av industrin. Elanvändningen 
förväntas öka exponentiellt från redan höga nivåer, vilket ställer krav på ett stabilt 
elnät och tillgång till prisvärd och utsläppsfri el. Samtidigt måste användningen 
av elektricitet bli smartare och mer effektiv.

Växla upp takten i digitaliseringen
Det övergripande målet för Sveriges digitaliseringsstrategi är att vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Svensk industri är inne i två 
stora omställningar – en ny våg av digitalisering med AI som ledstjärna, och en 
transformation mot ökad hållbarhet. Båda omställningarna är bara i sin linda men 
har redan börjat genererera nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Därför 
är det avgörande att växla upp takten och investeringarna, till exempel genom 
utbyggnad av 5Gnätet, för att säkerställa att svensk industri kan fortsätta dra 
nytta av de nya möjligheterna.
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Automation Region är en 
innovationsmiljö
När vi pratar om innovationsmiljö menar vi en dynamisk och inkluderande miljö 
där framtidens industri utvecklas med utgångspunkt i automation och IndTech. 
Akademi, företag, offentliga organisationer, myndigheter, entreprenörer och 
investerare samverkar och skapar värde i starka nätverk.
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Vad händer under året? 
Under 2022 etablerar Automation Region en modell där vi fokuserar på ett 
temaområde per kvartal. Olika aktiviteter knyts till respektive tema med målet att 
åstadkomma förlyttning enligt modellen Learn – Develop – Innovate – Invest.
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Projekt
• Mikrofabriker 

• IVA Smart Industry

• CompCor

• Visual Lift

• Fast Lane 4 industry

• VR och framtidens möten

• IndTech som motor för 
en hållbar industri

Mässor och 
konferenser
• Sweden Innovation Days

• Elmia Automation

• Automation Summit 

• Scanautomatic och 
ProcessTeknik

• Industrimötet Sverige

Internationella 
satsningar
• Swedish IndTech, 

Silicon Valley

• International Innovation 
Initiative (Triple I) Pilot

• HorizonEurope bid on 
data analyticsdriven 
predictive MRO

• IndTech and electrification 
Talent attraction

Ett urval av planerade 
projekt, aktiviteter 
och internationella 
satsningar ...
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Hållbarhetsarbete 
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 kommer arbetat under 2022 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.

• Främja livslångt lärande 

• Bidra i industrins omställning efter 
coronapandemin

• Stötta automatisering och digitalisering 
inom industrin

• Sprida kunskap om automation och 
digitalisering till andra branscher

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

• Lyfta fram kvinnliga ledare och förebilder 
inom industrin 

• Bidra till att förstärka kvinnors roll och 
tillvarata kvinnors kompetens i den 
tekniska utvecklingen

• Identifiera och sprida affärsmodeller som 
bygger på cirkulära principer

• Erbjuda en oberoende plattform för nya 
samarbeten inom hållbar produktion

• Minska vår egen klimatpåverkan
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Strategiskt lärande
Automation Region utvecklar sin verksamhet genom uppföljning, utvärdering, 
självreflektion och lärande. En följeforskare fungerar som oberoende observatör 
och kan uppmärksamma tidiga signaler, varna för fallgropar och ge stöd till 
processledning och styrelse vid strategiska vägval.

Arbetssätt
Så här arbetar Automation Region med 
uppföljning och strategiskt lärande:

• 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 vid pulsmöte med 
digital målstyrningstavla

• Rapportering och erfarenhetsredovisning 
till finansiärer

• Utvärdering av Automation Regions 
förmåga att möta behoven hos klustrets 
medlemmar och samarbetspartner

• Utvärdering av övriga nationella 
och internationella aktörers syn på 
Automation Region

Prioriterade aktiviteter 2022
Inom det strategiska lärandet prioriteras 
följande aktiviteter under 2022:

• Global omvärldsanalys med fokus på 
strategiskt intressanta FoImiljöer

• Analys och uppföljning av arbetet med de 
globala målen enligt Agenda 2030

• Uppföljning av jämställdhetsintegrering

Metalärande 
Det strategiska lärandet används bland 
annat för policyutveckling och förbättring på 
nationell nivå inom program och myndigheter. 
Vinnväxtprogrammet har dragit nytta av 
denna typ av lärande under 15 år.

Policylärandet är av stor vikt för utveckling 
av Vinnväxtprogrammet som helhet, liksom 
för kollektivt erfarenhetsutbyte och ständiga 
förbättringar för de medverkande initiativen. 
Lärandet ska även överföras till departement, 
finansiärer och företag i nätverket.



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:


