
Nya perspektiv på 
innovation

Innovation är fortfarande något exotiskt – ett 
förhållningssätt på önskelistan som gärna lyfts fram i 
strategiska planer, men som är svårt att identifiera sig 
med. Det vill Automation Regions Forsknings- och 
innovationsgrupp ändra på.

– Ett första steg är 
att avdramatisera 
innovationsbegreppet, 
sänka trösklarna och 
bygga självförtroende. Låt 
inte R&D-funktionen ha 
monopol på innovation, 

utan gör det till en angelägenhet för alla medarbetare, 
säger Anders Aabakken, Global Manager Technology 
på ABB FACTS, och ordförande i Forsknings- och 
innovationsgruppen.

Målet med arbetet i Automation Regions 
Forsknings- och innovationsgrupp är just att sänka 
trösklarna för medlemsföretagen att integrera 
forskning och innovation i sina verksamheter utan 
att det påverkar den operativa verksamheten 
negativt. Gruppen vill göra det lättare att få tillgång 
till externa medel, inspirera till samarbeten mellan 
företag och branscher och initiera gemensamma 
projekt med bland andra Mälardalens högskola 
och SICS Swedish ICT Västerås.

– När vi startade Forsknings- och innovationsgruppen 
undvek vi medvetet att definiera begreppet innovation 
eftersom vi då riskerade att exkludera viktiga 
infallsvinklar. Istället ville vi stimulera företagen på olika 
sätt, observera utvecklingen och sedan identifiera 
kandidater till innovation. Det har varit vår plan för att 
göra innovation till något som fler kan identifiera sig 
med och se möjligheter i, säger Anders.

Vi håller tummarna för 
Automation Region

Den 20 maj firade vi på SICS Swedish ICT Västerås 
treårsjubileum. Vår gemensamma satsning på ett 
forskningsinstitut i Mälardals regionen har varit 
otroligt lyckad. Vi startade med två halvtidstjänster 
och är idag 20 medarbetare som driver projekt 
inom områden som självkörande fordon, 
innovation, system av system, produktutveckling 
och industriell optimering.

Under min tid som processledare för Automation 
Region såg vi behovet av ett nytt forskningsinstitut 
som kunde agera i samarbete med högskolan och 
näringslivet med spännande projekt i regionen. 
Automation Regions styrelse var entusiastisk och 
visionen blev verklighet. SICS i Västerås är ett 
resultat av det starka nätverk som skapats inom 
Automation Region, ett nätverk som vi nu har stor 
nytta och glädje av.

Helena Jerregård
Vd SICS Swedish ICT Västerås
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Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om 
du undrar över något:

Karolina Winbo, Processledare 
021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Mikael Klintberg, Processledare 
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com

Stefan Hollertz, Informationsansvarig 
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com



Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små 
företag samlas med produkter och applikationskunnande i världsklass. 
Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna 
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens 
inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

Kommande aktiviteter
Nätverket – industrins viktigaste faktor för ökad 
produktivitet och kvalité 
Frukostmöte i Västerås · 2015-06-02

Ny kraftsamling för expansion av Sveriges 
tillverkningsindustri 
Frukostmöte i Stockholm · 22015-06-09

Automation Expo på expectrum i Västerås 
Minimässa · 2015-06-16

Night Aut 2015 
Branschens egen utekväll · 2015-06-16

Genomförda aktiviteter
Hållbar produktion i Sverige med Produktion2030 
Frukostmöte i Västerås · 2015-05-05

Nätverket – industrins viktigaste faktor för ökad 
produktivitet och kvalité 
Frukostmöte i Stockholm · 2015-05-19

Automation Student  
öppet för anmälningar
Nu tar vi emot anmälningar till årets upplaga av 
utmärkelsen Automation Student, en tävling som 
lyfter fram och belönar bra examensarbeten inom 
automation. Läs mer om tävlingen och registrera 
bidrag på Automation Regions hemsida.

Nya medlemmar
Under maj har vi haft nöjet att 
välkomna ALMI Mälardalen, Capee 
Group AB, Enterprise Europe 
Network, FLIR Systems AB, KTR 
Sverige AB, Mälarenergi AB och 
Nodd AB som nya medlemmar!

Automation Summit:  
Hej Early Bird!
Marie Gidlund, Exportrådgivare 
på Business Sweden i 
Västmanland, är årets Early 
Bird, det vill säga den person 
som anmälde sig först till 
Automation Summit.

– Jag känner mig som en 
trendsättare, haha! Skämt åsido, 
jag är övertygad om att detta 
kommer att bli en återkommande aktivitet många år 
framåt. Ska vi utveckla produktionen i Sverige så är 
Automation Summit rätt ställe för företagen att vara 
på för trendspaning och kontaktskapande.

Deltagarlistan är nu publicerad, konferensens 
hemsida www.automationsummit.


