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Det har definitivt varit ett intensivt år där vi har 
byggt en organisation som är redo för att kliva in i 
fas 3 av Vinnväxtprogrammet. En fas som innebär 
fortsatt finansiering för tre år till med Mälardalens 
universitet som värdorganisation samt Region 
Västmanland och Västerås stad som medfinansiärer 
– nu fortsätter vi med full fart framåt. Under 
2022 har vi utsett Daniel Boqvist till operativ 
processledare. Han kommer att leda verksamheten 
i nära samarbete med Catarina Berglund som 
fortsätter som processledare, men som också har 
fått ett utökat uppdrag som processledare för 
iHubs Sweden (mer om det lite längre ner!). Vi har 
också etablerat en ny nod i Skellefteå för att bättre 
stötta industrierna i norr och vidare har vi stärkt 
organisationen internt med ny kompetens och 
tydligare roller.

Många industrimöten har det blivit – genom 
våra aktiviteter har vi mött nära 1 500 deltagare 
runt om i landet, och många fler via externa 
aktiviteter. Under Scanautomatic i Göteborg var 
Automation Region till exempel medarrangör av 
seminarieprogrammet och värdar i mässans lounge. 
Där mötte vi hundratals besökare och knöt nya 
kontakter som nu bidrar till nätverkets framdrift.

I egen regi har Automation Region arrangerat den 
klassiska konferensen Automation Summit – och 
2022 genomfördes den i ny, intimare tappning. 
Våra branschöverskridande satsningar fortsätter 
där vi bland annat har matchat industri och vård 
för att arbeta med kapacitetsplanering för kortare 
vårdköer. Vi har verkat för ökad automation och 
minskade utsläpp i textilbranschen och arrangerat 
ytterligare industrimöten i Skellefteå, Östersund 
och under 2022 i Karlstad tillsammans med 
Compare och Paper Province.

Ola Norén, ordförande i 
Automation Region, Head 
of Channel Management, 
ABB Process Automation

Automation Region fortsätter skala verksamheten 
internationellt genom ett flertal initiativ och 
projekt. Först och främst vill jag nämna iHubs 
Sweden som samlar innovationsmiljöer, strategiska 
innovationsprogram och kluster för stärkt 
nationellt samarbete med internationella effekter. 
Automation Region är en av grundarna av iHubs 
Sweden och Catarina Berglund har fått i uppdrag 
att leda utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar 
också vidare med vår nod i Silicon Valley och under 
2022 har vi blivit medlemmar i Nordic Innovation 
House vilket bland annat kommer gynna våra 
medlemmar genom ett förstärkt nätverk av tech-
bolag och investerare.

Slutligen vill jag nämna den internationella 
utvärderingen som gjordes i samband med 
avslutningen av fas 2 i Vinnväxtprogrammet. 
Det är med stolthet som jag kan berätta att vi 
fick mycket väl godkänt med goda vitsord och 
rekommendationer att fortsätta samarbetet 
tillsammans med våra fina medlemsföretag – för 
svensk industri i världsklass.

Västerås 2023-02-21

Ola Norén 
Styrelseordförande Automation Region

Ordförande har ordet
Intensivt, industrimöten och internationell samverkan – tre i som summerar 
2022 för oss på Automation Region. I en värld av ständig förändring behöver 
vi arbeta tillsammans för att ta oss an komplexa utmaningar vilket är precis 
det som är grundbulten för vårt arbete. Jag vill därför inleda med att tacka alla 
medlemmar och partner för ett givande samarbete 2022!
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Vi är Automation Region

”I engage with Automation Region 
by cross-Atlantic exchange of 
innovation and investments. Together 
we create valuable partnerships in 
the advancement of cutting-edge 
technological domains.” 

Prachi Vakharia, grundare av 
stiftelsen Womanium

”Denna form av samverkan gör att 
Sverige kan ta en ledande position inom 
framväxande koncept som till exempel 
flexibel automation. Automation 
Region underlättar också rekrytering 
av nya ingenjörer, både i Sverige och 
internationellt.” 

Magnus Welén, styrelseledamot, vd på 
medlemsföretaget Prevas

Svenska företag behöver smarta automationslösningar för att stärka sin 
konkurrens kraft och ställa om till en mer hållbar tillväxt. Automation 
Region knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i 
ett branschoberoende kluster där samverkan, inspiration och kompetens
utveckling leder till effektiv produktion och lönsamma affärer.
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Finansieringen under 2022 kom till största del från 
Sveriges Vinnova i form av Vinnväxtprogrammet. 
Utöver det finansieras verksamheten med 
medlems avgifter samt med medel från offentliga 
regionala och nationella aktörer.

Automation Region består av över 300 samarbets-
partner. Nästan två tredjedelar av dem finns inom 
näringslivet och resterande nätverk består av 
akademi, entreprenörer, investerare och offentlig 
verksamhet. Tillsammans verkar vi regionalt, 
nationellt och internationellt och vi behöver alla tre 
delarna för att kunna driva nätverket framåt. Det är 
bredden i nätverket som gör att regionala styrkor 
blir till nationella resurser som sedan kan användas 
i en internationell kontext. 

Etableringen av en nod i Skellefteå är en del av 
satsningen för att nå ut bättre till den framväxande 
industrin i norr och den tidigare etableringen 
av en nod i Silicon Valley bidrar till ett närmare 
samarbete med spjutspetsaktörer i USA. 

Automation Region består av tre delar – en 
ideell förening med drygt 150 medlemmar 
och partner, ett aktiebolag med särskild vinst-
utdelningsbegränsning samt en centrum bildning 
vid Mälardalens universitet.

20162007 2022

Utvecklingen från 2007 till 2022 från respektive målgrupp samt geografisk spridning av samarbetspartner.

Regionalt Nationellt Internationellt

”Jag har samarbetat med Automation 
Region inom ett forskningsprojekt kring 
standardisering. Nätverket erbjuder en 
fantastisk plattform för att utveckla och 
sprida kunskap och erfarenheter om 
framtidens smarta industri.” 

Charlotta Johnsson, professor vid 
Lunds universitet

”Lärorika föreläsningar, intressanta 
studiebesök och goda förutsättningar för 
att nätverka och skapa nya kontakter. 
Automation Regions aktiviteter ger ny 
kunskap, är proffsigt utförda och väldigt 
givande för oss medlemmar” 

Jan Strand, Global Key Account 
Manager på medlemsföretaget Festo

Nya medlemmar 2022:
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Hemligheten bakom minskade 
utsläpp från stora fartyg

Sjöfarten står idag för 90 procent av frakten inom 
världs handeln, men också för 3 procent av de 
globala koldioxid utsläppen. Med en ökande efter-
frågan och växande befolkning befaras utsläppen 
från fartygen öka till 10–13 procent inom några 
decennier, om ingenting görs. Att ställa om hela 
den marina flottan till fossilfri drift kommer ta tid 
och därför arbetar Qtagg – nybliven medlem hos 
Automation Region – med att uppgradera befintliga 
styrsystem för en effektivare drift.

– Med vår lösning går det att sänka hastigheten, och 
därmed bränsleåtgången och koldioxidutsläppen, 
och ändå komma fram i tid. Hemligheten är 
ett smart AI-system som optimerar färden och 
minskar utsläppen med upp till 10 procent, säger 
Johan Eklund, säljchef på Qtagg.

Tänk om du kunde minska din bränsleförbrukning med upp till 10 procent 
genom att uppgradera ditt befintliga system. Skulle du göra det? Troligtvis. 
Det är just det – minskade utsläpp och sänkta kostnader – som har gjort 
Qtagg framgångsrikt inom den marina sektorn.

Qtaggs system installeras för styrning av fartygens 
maskiner och propeller och kan kontrolleras 
från bryggan och kontrollrummet. AI-systemet 
samlar in data från fartyget som sedan analyseras 
tillsammans med yttre faktorer som exempelvis 
väderdata och tidvatten. Efter datainsamling och 
analys föreslås en optimerad färd – där alltifrån 
bränslebesparingar, miljöklassning, ankomsttid och 
hastighet inkluderas.

Johan Eklund,  
säljchef på Qtagg.



7Automation Region — Verksamhetsberättelse 2022

Start: 2020-10-01

Slut: 2023-12-31

Projektledare: Peter Barkenskiöld 

Deltagande organisationer: Linköpings universitet, 
Norrköping Science Park, Region Örebro, Region 
Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland, 
Qtagg, FVB, LK Planstål, NEP

Om projektet:

Visual Lift
Projektet erbjuder kompetensutveckling kring 
ny teknik inom visualisering. Under 2022 
medverkade fyra företag och identifierade 
utmaningar, behov och framtida utvecklings-
idéer. Genom att visualisera processer kommer 
både energi och pengar att sparas.

– Man kan säga att vi tar över gaspedalen men inte 
ratten, säger Johan. Systemet optimerar och håller 
koll på alla de parametrar som behövs till havs 
så att kaptenen i stället kan fokusera på att styra 
skeppet på ett så säkert sätt som möjligt.

”Systemet optimerar och håller 
koll på alla parametrar så att 
kaptenen i stället kan fokusera 
på att styra skeppet på ett så 
säkert sätt som möjligt.”

I projektet Visual Lift, som syftar till att stärka små 
och medelstora företag i deras visualiseringsarbete, 
deltar Qtagg för att visualisera insamlad data på ett 
överskådligt sätt.

– Vi har stora datamängder som vi behöver 
presentera på ett enkelt sätt så att informationen 
blir begriplig för fler. I projektet får vi just nu hjälp 
av en expert på Linköpings universitet, vi tittar 
exempelvis på vad vi kan lära från spelindustrin och 
smartphone-tillverkare när det gäller UX-design, 
säger Johan.

– Visual Lift är ett väldigt intressant projekt där vi 
har haft deltagande industrier från olika branscher 
vilket har gjort erfarenhetsutbytet extra kärnfullt, 
säger Peter Barkenskiöld som är affärsutvecklare 
inom Automation Region. Genom ökad förståelse 
inom teknikområdet, hos deltagande företag, 
hoppas vi att de kan vidareutveckla och få nya 
affärs- och applikationsmöjligheter, tillägger han.

Qtagg hjälper också rederierna med beräkningar 
för fartygens miljöklassificering som behöver 
rapporteras in varje år enligt internationell 
lagstiftning. Genom automatiserade rapporter 
baserade på data från både fartygen och yttre 
faktorer sparas mycket tid och pengar – och det är 
bland annat presentationen av den informationen 
som nu utvecklas inom ramen för projektet.

– Visual Lift kommer hjälpa oss att paketera 
informationen på ett bättre sätt, vilket skapar 
ett stort värde för våra kunder. Rederierna 
kan använda sin tid mer effektivt, de får bättre 
beslutsunderlag och minskar sina utsläpp. 
Marknaden för den här typen av teknik växer 
och det gör vi med – vi räknar med att dubblera 
personalstyrkan inom ett till två år, avslutar Johan.
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Under hösten 2021 och våren 2022 besökte vi ett 
antal svenska industriregioner; Västerås, Göteborg, 
Skellefteå, Östersund, och Karlstad. Lokala 
företag och organisationer bjuds in och deltar i en 
workshop som följer följande struktur:

Utforska → Definiera → Avgränsa → Konceptualisera

Målet med workshopparna är att identifiera 
behov av förnyelse och konkreta åtgärder för att 
åstadkomma denna förnyelse. Diskussionerna 
sammanfattas sedan i ett filmat samtal med 
representanter från lokala företag, organisationer 
och myndigheter.

Industrimötet Sverige
Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, 
organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska 
tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli 
nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och 
attrahera internationell spetskompetens?

Läs mer och se filmerna: 
automationregion.com/vb-industrimotet

Skellefteå

Östersund

Göteborg

Västerås

Karlstad

Den 26 april 2022 arrangerade Automation Region, Compare och 
Paper Province Industrimötet i Karlstad med fokus på IndTech 
som motor för grön tillväxt och digital transformation.
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Verksamheten vid Automation Regions nya nod i 
Skellefteå har inledningsvis omfattat aktiviteter som 
syftar till att sprida kunskap, förstärka nätverk och 
underlätta utveckling av innovationer, produktion 
och affärsmodeller. 

– Vi vill samla våra industriföretag och bygga ett 
engagemang kring digitalisering och automation, 
säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå 
kommun. Vi har många starka företag här men 
också de som har en utvecklingsresa att göra. Det 
är lättare att lära av varandra och samverka om det 
finns en gemensam mötesplats.

Under hösten arrangerades exempelvis Automation 
Expo – en minimässa med utställande företag, 
nätverk och föreläsningar. Verksamheten 
koordineras och genomförs i nära samverkan med 
näringslivet i Västerbotten och Norrbotten.

Ansvarig för verksamheten vid den nya noden 
är Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation 
Region med stor erfarenhet av utvecklingsprojekt 
inom automatisering och digitalisering.

Vi satsar i norr!
Under 2022 har Automation Region i samarbete med Skellefteå kommun 
etablerat en verksamhet som ska stödja de stora industrisatsningarna i norr. 
Automation Region har numera en affärsutvecklare med bas i Skellefteå.

– Jag ser fram emot att besöka industriföretagen 
i regionen för att bättre förstå behoven och se 
vad vi kan bidra med, säger Ulf Olofsson. Jag 
trivs bra i industriella miljöer, det är intressant 
att se processerna på plats och att prata med 
människorna som driver verksamheten.

Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun, och Ulf Olofsson, 
ansvarig för etableringen hos Automation Region.

Lejonströmsbron i Skellefteå, Sveriges äldsta träbro.
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Så använder du teamets 
fulla kapacitet

Föreställ dig en dag på akuten – det är bråttom med 
många patienter att hantera samtidigt, fristående 
avdelningar som röntgen, labb och akutteam 
behöver arbeta tätt tillsammans för att rädda liv. 
Eller producera överlevnad och livskvalitet, om vi 
översätter det till industrispråk.

Jämförs vården med industrin är det så klart 
mycket som skiljer – framför allt det faktum att det 
handlar om liv. Dessutom förekommer andra typer 
av besluts processer i en politiskt styrd organisation 
och till det adderar vi den etiska stressen att 
prioritera mellan patienter med olika förut-
sättningar och behov. En patient med hjärt- och 
kärlsjukdomar i kombination med cancer behöver 
behandlas av fler specialister än en som enbart lider 
av hjärt- och kärlsjukdomar. Produktanpassningar 
om vi återigen översätter det till industrispråk.

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitets
planering inom både vården och industrin blivit allt mer avgörande. 
I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna för att utbyta 
erfarenheter och lära från varandra.

Workshop på hjälpmedelscentrum i Västerås.
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– I industrin finns tydliga krav på under leverantör-
erna och om en viss komponent inte håller rätt 
kvalitet så plockas den helt enkelt ut från det 
taktade flödet. Så funkar det inte i vården, vi 
behöver hantera alla typer av patienter, möta och 
behandla dem på en anpassad nivå – oavsett om 
takten stannar av, förklarar Mattias Derneborg, 
innovationskoordinator inom Region Västmanland.

Samma kompetens behövs 
oavsett förutsättningar
Och visst är det framför allt här det skiljer. Men 
om vi i stället tittar på likheter upptäcker vi minst 
lika många. Kompetensbrist och stora rekryterings-
behov, samordning mellan avdelningar, logistik, 
rätt information vid rätt tid och en stark vilja att 
effektivisera och förbättra den egna verksamheten. 
Olika förutsättningar men med möjlighet att ta 
inspiration och lärdom kring lösningarna.

– Begreppet taktat flöde pratar vi inte om inom 
sjukvården på det sättet. Jag skulle vilja fördjupa 
mig i vad det faktiskt innebär för sjukvården. 
Att förstå hur processerna påverkar olika 
verksamheter och hur vi kan hitta ett bättre taktat 
flöde för patienternas bästa, säger Henrik Drott, 
biträdande områdeschef för röntgen inom Region 
Västmanland.

Det taktade flödet används inom industrin 
genom att synkronisera moment för att minimera 
väntetiden mellan olika produktionssteg och 
därmed korta ledtiderna. I ett sådant system sticker 
avvikelserna ut då de sinkar hela flödet – och det 
blir på så vis enklare att identifiera och åtgärda 
grundproblemen. Ett liknande system skulle kunna 
appliceras på sjukvården för att säkerställa att rätt 

information finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. 
Det skulle kunna öka kapaciteten samtidigt som 
patienterna får en bättre upplevelse.

– Det taktade flödet är definitivt ett intressant 
område från flera perspektiv, självklart inom 
industri och vården men säkerligen även inom 
andra branscher och områden, säger Elin Asplund, 
programchef och projektledare på Automation 
Region. Det är ett av många områden som vi har 
identifierat under workshopserien, och något vi 
definitivt ska titta vidare på, säger hon.

Budskapet är enkelt: Sverige är en kunskapsnation. 
Låt oss fortsätta vara det genom att dela med oss av 
kunskap och kompetens över våra branschgränser.

I projektet som leds av Automation Region ingår 
Region Västmanland, Region Sörmland, Volvo CE, 
ABB och Alstom.

Elin Asplund är Program Manager på Automation Region och 
projektledare för workshopserien.

Start: 2022-10-01

Slut: 2022-12-23

Projektledare: Elin Asplund

Deltagande organisationer: Region Västmanland, 
Region Sörmland, ABB, Volvo, Alstom

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Om projektet:

Kapacitetsplanering
Det finns en utbredd åsikt att industrin planerar 
utifrån kundbehoven och sjukvården utifrån 
resurser. Stämmer det? Projektet utgörs av en 
workshopserie med erfarenhetsutbyte kring 
produktionsplanering.
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”Collaboration is the new innovation” sa en 
gång en vis person, och visst är det så! Under 
Automation Summit blev det mer tydligt än 
någonsin att innovation sker i gränsöverskridande 
samverkan och att tiden då forskning och 
innovation skedde i slutna rum är förbi.

Det är när näringsliv, entreprenörer och investerare, 
akademi och myndigheter möts som vi hittar 
lösningar på de stora komplexa utmaningarna. 
Och det är just i det mellanrummet – mellan alla 
dessa olika organisationer och verksamheter – som 
Automation Region verkar för att leda utveckling 
på systemnivå och bidra till att regionala styrkor 
blir nationella resurser som sedan kan användas i 
en internationell kontext.

Under konferensen var det särskilt intressant att 
ta del av presentationerna som visade på hur det 
inte längre är gångbart att prata om branscher som 
separata enheter. Teknologier, utmaningar och 
behov är gemensamma, och det är först när vi delar 
lärdomar och erfarenheter med varandra som vi 
kan skapa en exponentiell utveckling. 

Många organisationer ser sina egna utmaningar 
som unika, men om vi skrapar lite på ytan så är 
det ofta mer som är lika än olika. Mötesplatser 
som Automation Summit och plattformar som 
Automation Region fungerar som en sorts neutral 
basstation där vi kan mötas, planera och dela med 
oss av erfarenheter inför den klättring som väntar 
mot toppen.

”Collaboration is 
the new innovation”
Daniel Boqvist reflekterar efter Automation Summit – den klassiska konferensen som 
summerar året. Återigen i fysisk form – om annat i ny kostym!

BLOGG:

Daniel Boqvist
Manager Business Operations
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Höjdpunkter på 
Scanautomatic
En välbesökt mässa med många intressanta möten – vi 
summerar några av våra intryck från Scanautomatic 
i oktober. Tack till alla medlemmar och partner för 
givande möten i IndTech Lounge! 

MDU Solar Team – vilket gäng! Deras solcellsbil blev ett riktigt 
dragplåster i montern och en känsla av hopp om framtiden infann sig 
på mässan. Studenterna kommer från Mälardalens universitet och ska 
konstruera en komplett och säker bil med avancerad motor, solceller, 
batterilösning och karosseri som helt drivs av solen. Studenter från 
Mälardalens universitet har under flera år tävlat i Bridgestone World 
Solar Challenge, ett 300 mils race genom Australien för soldrivna bilar.

Läs mer: 
automationregion.com/vb-solar

Fyra av fem nominerade till Årets Teknikpris är medlemmar i 
Automation Region. Stort grattis Novotek, Heidenhain, ifm och Atlas 
Copco – och stort grattis till Schneider Electric som vann!

Vinnarna i tävlingen Automation Student 
offentliggjordes. Anna Bengtsson och Sofie Nilsson 
från Lunds tekniska högskola vann med sitt 
examensarbete om händelsestyrd kommunikation.

Läs mer och se filmen: 
automationregion.com/vb-autostudent

Läs intervjun hos Strainlabs: 
strainlabs.com/join-the-indtech-movement-
a-report-from-scanautomatic/

Potentialen med IndTech fortsätter att 
uppmärksammas och i anslutning till mässan 
publicerade vår medlem Strainlabs en artikel, där 
Catarina Berglund intervjuades.

Ny Teknik presenterade 
33-listan med Sveriges mest 
lovande startup-företag. Våra 
medlemmar Wavr, Mavenoid 
och Avassa är tre av företagen 
som finns med på listan!



Go big or go home!
Sverige är ett litet land men välkänt för att ligga i framkant när det 
gäller innovation, hållbarhet och teknik. Men vi kan inte göra allt 
själva – det går så fort inom så många viktiga teknikområden – vi 
måste samarbeta med andra!

BLOGG:

Catarina Berglund
Managing Director
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Start: 2022-05-01

Slut: 2022-12-31

Projektledare: Catarina Berglund

Deltagande organisationer: Future Position X, 
Högskolan i Borås, Rise AB, Umeå Science Park, 
Compare, Paper Province

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Om projektet:

Internationaliseringsarbete 
genom Triple I och iHubs Sweden
Projektet har utvecklat iHubs Swedens roll 
som en nationell resurs för systeminnovation. 
Flera regioner och innovationsmiljöer har 
involverats i arbetet och ett nytt samarbete 
med Swedish Incubators & Science Parks har 
inletts. På det nationella planet har ett samarbete 
kring intraprenörsskap initieras med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

Därför har Automation Region i uppdrag att skala 
upp verksamheten och etablera kontakt, skapa 
nätverk och nya samarbeten i en internationell 
kontext som gynnar svensk industri.

Vi har flera projekt där vi arbetar med att bygga 
ett internationellt nätverk med god samverkan. 
I Swedish IndTech, som drivs tillsammans med 
det strategiska innovationsprogrammet PiiA 
(Process Industriell IT och Automation) och 
Nordic Innovation House i Silicon Valley, har vi 
etablerat en nod i USA. Där arbetar vi med att 
bygga vårt nätverk på andra sidan atlanten och 
framför allt i Silicon Valley där extremt mycket av 
teknikutvecklingen sker. 

Genom det nätverket skapar vi enklare kontakt-
vägar för svensk industri att nå tech-bolagen i 
USA för samarbeten och affärer – och vice versa. 
Vi sätter också Sverige på kartan vilket gjort att en 
handfull tech-bolag från USA just nu tittar på att 
etablera sig i Sverige när de ska öppna kontor och 
produktion i Europa. Nu blir det tyvärr en liten 
cliffhanger här – för jag kan inte berätta vilka bolag 
det rör sig om. Du får helt enkelt stay tuned!

Vi arbetar mycket med att etablera processer för 
förenklad internationell samverkan och genom 
den kunskapen har Automation Region skalat upp 
konceptet nationellt och bjudit in aktörer brett. I 
ett litet land som Sverige behöver vi koppla ihop 
våra styrkor nationellt för global impact. Det 
arbetet sker nu via iHubs Sweden. Där har vi samlat 
Sveriges innovationsmiljöer, SIP:ar och kluster för 

att arbeta tillsammans på systemnivå. Målet är att 
skapa ett effektivare innovationssystem där vi enkelt 
kan samarbeta över branscher och skapa synergier.

Projektet Mikrofabriker är ett exempel på ett sådant 
projekt som lanserats tack vare ett nära samarbete 
mellan oss på Automation Region och Science 
Park Borås där automationslösningar är en del av 
lösningen för textilbranschen. Det vill säga, här 
möts två kompetensområden som tillsammans 
adresserar utmaningar för att identifiera lösningar 
som möjliggör framtidens hållbara affärsmodeller 
som i slutändan gynnar oss alla. Fler sådana 
gränsöverskridande samarbeten har, och kommer 
skapas via iHubs!

Att lära av varandra och skapa relationer med 
spjutspets inom relevanta områden är av största 
vikt och därför arrangerades en delegationsresa 
till vår nod i Silicon Valley. Representanter från 
våra innovationsmiljöer i Sverige och det nätverk 
vi byggt upp i USA möttes i workshops och 
studiebesök som genererade intressanta dialoger på 
plats och – viktigast av allt – som har fortsatt efter 
resan. Några av deltagarna pratar samarbetsprojekt 
med företagen de etablerade kontakt med, konkreta 
affärer diskuteras och vi lanserar inom kort ett 
industrinätverk med fokus på stärkt samverkan 
mellan akademin i Silicon Valley och Sverige.

Vår resa i USA har bara börjat. Vill du vara med 
på resan och dra nytta av det nätverk vi byggt upp? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!
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Integrerad hållbarhet
De globala hållbarhetsmålen är integrerade i Automation Regions dagliga 
arbete och omfattar alla aktiviteter, processer och projekt. Samtliga projekt och 
aktiviteter registreras och följs upp i affärssystemet i den dagliga verksamheten 
samt redovisas på vår webbsida kopplat till varje projekt.

Klimatfrågan påverkar industrin på många sätt. 
Den skapar möjligheter till nya affärer, innovation 
och engagemang, men också utmaningar i form av 
kompetensbrist och stora investeringsbehov. Det 
finns potential att göra Sverige till en global ledare 
inom industriell klimatomställning och för att klara 
detta så är automation och ny industriell teknologi 
(IndTech) kritiska förutsättningar. 

Vårt uppdrag är att möjliggöra en mer resurs-
effektiv och hållbar framtid för industrin. För 
industrin handlar det om en teknikdriven 
strukturomvandling där befintliga automations- 
och IT-system förstärks med nya digitala lösningar 
som påverkar hur industriföretag utvecklar, 
tillverkar, når marknaden och tar hand om 
tillgångar. Industrin står för cirka en tredjedel av 
energianvändningen och växthusgasutsläppen 
i Sverige och dess omställning är därmed 
av avgörande betydelse för att de svenska 
målsättningarna ska nås.

Enskilda organisationer eller företag kan inte 
möjliggöra denna omställning. Det kräver 
samarbete över traditionella branscher och ökat 
utbyte av information mellan akademi, näringsliv, 
myndigheter, entreprenörer och investerare. 
Automation Region möjliggör industrins 
omställning mot en mer resurseffektiva och hållbar 
framtid genom:

• Lärande – ny kunskap, erfarenhetsutbyte och 
gemensamt lärande genom samverkan

• Innovation – påskynda innovation och 
utvecklar nya strategier

• Utveckling – gör ny teknik tillgänglig och hjälp 
till att navigera genom transformation och 
implementation

• Investera – skapar förutsättningar för ökad 
investering i forskning och utveckling i Sverige.
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Kan svensk teknik bli nyckeln i 
internationella AI-satsningar?
På andra sidan Atlanten är Kanada ett föregångsland när det gäller 
satsningar på forskning, utveckling och investeringar inom AI. Den 
kanadensiska staten har högt uppsatta mål om att stärka landets 
välfärd och konkurrenskraft med hjälp av digital teknik. Här finns 
en fin möjlighet för Automation Regions medlemmar att bidra.

I september deltog Automation Region i 
Sweden Canada Innovation Days i Toronto 
tillsammans med ett antal företag, bland andra 
Algoryx, CDE, Repli5, Prevas och det strategiska 
innovationsprogrammet PiiA. Syftet var att skapa 
förutsättningar för nya samarbeten och affärer 
mellan svenska och kanadensiska verksamheter.

– Den kanadensiska strukturen i näringslivet liknar 
den vi har i Sverige med en viktig basindustri inom 
exempelvis skog och mineraler, säger Ulf Olofsson, 
affärsutvecklare på Automation Region. Vi har 
liknande klimat med tydliga årstider, och även 
kulturellt ligger vi varandra nära, tillägger han.

Kanada sticker dock ut med stora satsningar på just 
AI. I Toronto välkomnades deltagarna till Vector 
Institute, ett forskningsinstitut med fokus på AI 
knutet till University of Toronto. Institutet har 1 400 
forskare och studenter och anses vara världsledande 
inom området.

– Flera av de svenska företagen var imponerade 
av att Kanada satsar så stort och fokuserat inom 
AI. En etablering som Vector Institute innebär 

möjligheter att attrahera internationella experter 
och marknadsföra produkter och tjänster på en 
global marknad, säger Ulf.

”En etablering som Vector 
Institute innebär möjligheter 
att attrahera internationella 
experter och marknadsföra 
produkter och tjänster på en 
global marknad.”

Besöket i Kanada är en del av en större 
internationell satsning där Automation Region 
verkar för att stärka samarbetet mellan svenska 
och internationella företag. I arbetet inkluderas 
även akademi, offentlig verksamhet och andra 
intressenter. Målet är att öka transformationstakten, 
attrahera kompetens och skapa förutsättningar för 
nya samarbeten och etableringar i Sverige. 

Under 2022 har flera företag startat arbetet för att 
utvärdera en etablering i Sverige – en direkt effekt 
av Automation Regions internationella arbete.
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Så låt oss nu gå vidare till potentialen inom 
textilindustrin.

• Svenska modebranschen omsatte 380 miljarder 
(2019) och vill satsa mer i Sverige.

• EU:s nya textilstrategi och lagstiftning ställer 
högre krav på spårbarhet och avfall vilket gör 
smart produktion, cirkulära affärsmodeller och 
transparenta värdekedjor till heta områden.

• Applicerbar teknik från industrin finns redan 
tillgänglig, som AI, sensorer och robotar.

• Ökad efterfrågan på lokalproducerade och 
unika klädesplagg.

För att citera Ellen Flybäck, projektledare på 
Science Park Borås:

– Det är viktigt att komma ihåg kraften i mode som 
uttryck och konstform, att spegla omvärlden och 
förmedla vem man är. Det är motorn till varför så 
många människor älskar mode och kläder, som helt 
enkelt gjort det här till en megaindustri.

Från soptipp till business
Föreställ dig rubrikerna om enbart 60 procent av allt stål som tillverkas i 
Sverige kunde säljas medan resten hamnade på soptippen. En bransch som 
står för åtta procent av våra utsläpp. ”Ofattbart!” skulle du troligtvis tänka då. 

Och det är precis så jag vill att du ska tänka om överproduktionen i textil 
och modebranschen. Den utgör nämligen nästan tio procent av våra globala 
utsläpp samtidigt som 40 procent av allt som tillverkats aldrig kommer till 
användning. ”Ofattbar potential!” tänker du väl nu?

Efter ett besök hos vännerna på Science Park Borås 
tar jag med mig nya perspektiv som jag gärna vill 
dela med er. Låt oss börja med utmaningarna.

• Textilbranschen är bland de fem värsta när det 
gäller nedsmutsning.

• 80 procent av alla textilier som produceras 
globalt hamnar på soptippen.

• 10–20 procent av kläderna återanvänds i 
Sverige och enbart 1 procent återvinns på 
fibernivå.

• 50 procent av utsläppen tillkommer efter 
produktionen av råmaterialet.

Stora utmaningar som alla är miljömässigt, socialt 
och ekonomisk ohållbara. Dels behöver vi en 
beteendeförändring – vi måste helt enkelt använda 
det som redan är producerat och drastiskt minska 
vår överkonsumtion. Och dels behöver vi få till mer 
hållbara produktionskedjor med hög transparens 
och cirkulär design.

BLOGG:

Elin Glimberg
Content and Public Affairs Manager

”Modebranschen står för nära tio procent av våra 
globala utsläpp samtidigt som 40 procent av allt 
som tillverkats aldrig kommer till användning.”
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Tillsammans med Science Park Borås vill vi 
på Automation Region ta tillvara på den här 
potentialen. Det finns ett enormt värde, både att 
bidra till minskade utsläpp och att faktiskt driva 
business för våra medlemmar. Det gör vi genom 
projektet Mikrofabriker som i dagsläget består av 
två ben – vi undersöker potentialen med småskalig 
produktion för textil- och modebranschen samt hur 
vi kan återanvända redan producerad textil.

”Det är viktigt att komma ihåg 
kraften i mode som uttryck och 
konstform, att spegla omvärlden 
och förmedla vem man är.”

Med hjälp av industriell teknologi (IndTech) ska 
alltså mindre, anpassade kollektioner med cirkulär 
design och transparenta värdekedjor skapas. 

Start: 2020-05-31

Slut: 2023-06-30

Projektledare: Elin Asplund

Deltagande organisationer: Science Park Borås

Om projektet:

Mikrofabriker
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.

Till vänster Thomas Nilsson, Ledai, Elin Glimberg, Automation Region och Mathias Bräck, Science Park Borås. Till höger Ellen Flybäck, 
Science Park Borås, visar upp ett omgjort plagg. 

Den flexibla automationen gör att den så kallade 
mikrofabriken snabbt kan ställa om och producera 
kundanpassade produkter nära slutkunden. Vi har 
även skapat en så kallad svart låda – inspirerad 
från flygplanens svarta låda – för att kunna spåra 
vilken miljöpåverkan textilerna har haft under 

värdekedjans gång.

Slutligen, och kanske det jag själv tycker är allra 
coolast, är den re-make-maskin som är på gång. 
Det är alltså ett system som med hjälp av robotik, 
sensorer och AI ska kunna identifiera defekter 
på ett plagg, bedöma vilken åtgärd som krävs för 
att göra plagget attraktivt i handeln och sedan 
genomföra själva åtgärden. Helt automatiskt och 
oberoende av människor. Supercoolt, om du frågar 
mig! Plagget får ett längre liv, en unik design och 
mindre miljöpåverkan. Win, win, win!



20 Automation Region — Verksamhetsberättelse 2022

Daniel Boqvist
Manager Business 

Operations

Elin Asplund
Program Manager

Catarina Berglund
Managing Director

Camilla Schauman
Controller

Elin Glimberg
Content and Public 

Affairs Manager

Anna Sandberg
Communications

Stefan Hollertz
Brand and Web

Magdalena Evaldson
Office Manager

Bernt Henriksen
Senior Automation and 

Production Specialist

Ulf Olofsson
Business Developer, 
Northern Sweden

Minna Sandberg
Project Manager 

Internationalization

Peter Barkenskiöld
Business Developer, 
East Middle Sweden

Processledning



21Automation Region — Verksamhetsberättelse 2022

Styrelse

Magnus Welén
Ledamot

Regionchef för Prevas 
i Mälardalen

Johanna  
Brismar Skoog

Ledamot
Director Government 

Affairs, Business Sweden

Ola Norén
Ordförande

Head of Channel Management, 
ABB Process Automation

Helena Jerregård
Vice ordförande

Vicerektor för samverkan, 
Mälardalens universitet

Johan Carlstedt
Enhetschef

Projektledare, IVA

Catarina Berglund
Adjungerad

Daniel Boqvist
Adjungerad

Damir Isovic
Adjungerad

Akademichef, Akademin för 
innovation, design och teknik, 

Mälardalens universitet

Eva Lilja
Ledamot

Näringslivsdirektör,  
Västerås stad

Christer Alzén
Ledamot

Chef Näringsliv och samhälls-
utveckling, Region Västmanland

Johan Stahre
Ledamot 

Professor och chef för avd 
Produktionssystem, Chalmers

Stina Lantz
Suppleant

Programansvarig,  
Ignite Sweden



22 Automation Region — Verksamhetsberättelse 2022

Strategiskt lärande

På vilket sätt följer du verksamheten 
i egenskap av följeforskare?

Framför allt genom regelbundna möten med 
Automation Regions processledning där vi 
diskuterar strategiska frågor och utvecklingen 
framåt. Jag försöker bidra med ett utifrånperspektiv, 
ställa frågor och tipsa om hur andra har hanterat 
olika situationer.

Under 2022 har jag tillsammans med Helena 
Blackbright, doktor vid Mälardalens universitet, 
utarbetat en metod för effektuppföljning av 
verksamheten. Den består bland annat av 
en intervjuguide som vi har testat på några 
av Automation Regions medlemmar och 
samarbetspartner. Arbetet fortsätter under året och 
målet är att skapa en tydligare bild av de effekter 
och nyttor som skapas för olika aktörer.

Hur uppfattar du att Automation Region 
arbetar för att möta industrins behov?

Automation Region agerar på tre olika nivåer 
– operativt, expansivt och strategiskt. På det 
operativa planet genomförs seminarier, mässor 
och andra aktiviteter som möter identifierade 
behov inom industrin. Det expansiva arbetet 
omfattar samarbeten med regionala aktörer och 
internationella uppkopplingar. Ett exempel är den 
nya noden som har byggts upp i Skellefteå. Det 
strategiska planet innefattar dialog med aktörer 
som Vinnova, Tillväxtverket och IVA kring 
positionering i kommande satsningar och initiativ.

En stor styrka är att representanter för Automation 
Region kan röra sig och förmedla erfarenheter och 
kunskap mellan de olika planen. Framöver är det 
viktigt att ytterligare förstärka informationsflödet 
och hålla samman de tre nivåerna.

Parallellt med de ordinarie aktiviteterna driver 
Automation Region sedan ett par år tillbaka ett 
strategiarbete för att förbereda verksamheten 
inför 2026, då finansieringen från Vinnova 
upphör. Det är mycket positivt och det minskar 
risken för att initiativet avslutas enbart på grund 
av att en stor del av finansiering upphör.

Vad är det bästa med ditt 
uppdrag som följeforskare?

Svår fråga för det är mycket som är intressant, allt 
ifrån att följa och förhoppningsvis kunna bidra till 
den dynamiska utvecklingen av Automation Region 
till att utveckla metoder för effektuppföljning. ”The 
proof is in the eating of the cake” – värdet av en 
insats bestäms av vad som faktiskt levereras (att 
kakan smakar bra), inte av de teoretiska modellerna 
(receptet till kakan).

Det är också mycket givande att medverka i 
diskussionerna om hur Automation Region, eller 
delar av verksamheten, ska kunna fortleva efter 
avslutad finansiering från Vinnova. Det adresserar 
frågan om hur projektfinansierade initiativ kan 
skapa långsiktig nytta. 

Automation Region utvärderar kontinuerligt verksamheten och 
resultat för att möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt lärande. Det 
sker med hjälp av en oberoende följeforskare – sedan våren 2021 
Torbjörn Fängström som är anlitad via Sweco.

Torbjörn Fängström, Sweco, är Automation Regions följeforskare.
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Följ Automation Region 
   automationregion.com
   linkedin.com/company/automationregion
   instagram.com/automationregion
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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:


