
Do-tanks för branschöver-
skridande innovation

Den 3 maj genomförde Automation Region 
ett frukostmöte i ny kostym. Som ett led i 
uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kompletteras 
de väletablerade frukostseminarierna med ”do-
tanks”. Målet är att bidra till snabb och direkt 
nytta hos företagen och samtidigt möjliggöra nya 
samarbeten för akademin.

– Vi samlar aktörer från olika branscher och 
ämnesområden kring gemensamma utmaningar 
där alla bidrar med olika infallsvinklar. I en snabb, 
faciliterad process kan vi ta bra idéer vidare till 
forsknings- och innovationsprojekt, säger Karolina 
Winbo, processledare på Automation Region.

I det nya formatet do-tank arbetar ett antal 
personer i grupp för att hitta nya lösningar utifrån 
ett specifikt tema. Målet är att driva processen 
fram till en ansökan om forskningsmedel men 
processen kan också resultera i nya samarbeten 
eller orientering mot nya marknader.

Efter föreläsningarna var det dags för do-tank. 
Fyra grupper av deltagare fick i uppdrag att 
konkretisera idéer som kan ligga till grund för 
ett utvecklingsprojekt. Övningen leddes av Nina 
Bozic, doktorand vid akademin för innovation, 
design och teknik vid Mälardalens högskola. Hon 
ser stor potential i det nya arbetssättet.

– Det här är ett interaktivt format som skapar 
större värde för deltagarna. De medverkar i en 
strukturerad process där de först får lyssna och 
sedan utveckla nya koncept, säger Nina.

Ett starkare innovations- 
system växer fram

Trots att många fortfarande betraktar automation 
som en angelägenhet för industrin så ser jag att 
automationen får allt större påverkan på andra 
branscher och på samhället i stort. Automation 
Regions frukostmöten var tidigare inriktade på 
”klassisk automation”, men har utvecklats till ett 
bredare kunskapsforum som attraherar fler och 
fler med inslag som visualisering, gameification 
och affärsmodellering. 

Utan att överge kärnan i sin verksamhet har 
Automation Region jobbat med ett öppet sinne och 
välkomnat nya målgrupper som på olika sätt har 
berikat verksamheten med nya perspektiv. Det är 
i de nya, oförutsedda skärningspunkterna som de 
riktigt spännande idéerna föds. Vi på Create har 
följt utvecklingen – idégenererat och hejat på – och 
är nu glada att kunna formalisera ett samarbete 
kring Automation Regions satsning på VINNVÄXT. 
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Välkomna till styrelsen
Under våren har vi välkomnat två nya tillskott i Automation 
Regions styrelse. Björn Jonsson, chef för ABB-divisionen 
Process Automation, är ny styrelseordförande och Eva 
Lilja, näringslivs direktör på Västerås stad, är ny suppleant.

– Det ska bli spännande att bidra till utvecklingen av den 
svenska automationsindustrin. Automation Regions fokus 
på branschöverskridande samarbete och triple helix ligger 
helt rätt för att möta framtidens utmaningar, säger Björn.

– Jag ser fram emot att få jobba i styrelsen och det är extra kul att kliva på nu när VINNOVA-finansieringen 
är säkrad. Pengar, kunskap och driv är en mycket bra kombination och jag upplever att Automation Region 
har alla tre delarna på plats, hälsar Eva.

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
Digitaliseringens möjligheter i offentlig sektor 
Frukostmöte i Västerås · 2016-06-07

Automation Expo hos Mälarenergi 
Minimässa · 2016-06-15

Night Aut 
Branschens egen utekväll · 2016-06-15

Genomförda aktiviteter
Hur skapar vi nya affärsmöjligheter med IoT? 
Frukostmöte i Västerås · 2016-05-03

Branschträff automation 
Möte med politiker · 2016-05-25

Med Robotdalen på Elmia
Tillsammans med Robotdalen medverkade Automation 
Region vid Elmia Automation i Jönköping, den 10-13 maj. 
Robotdalens paneldebatter och föredrag var välbesökta 
och uppskattade. Många av Automation Regions 
medlemsföretag ställde ut på mässan och Mikael Klintberg 
medverkade som moderator för paneldiskussion om 
robotar och föreläste även om digitaliseringen.

Tävla i Automation Student
Automation Student är Automation Regions utmärkelse 
för automationsinriktade examensarbeten. Tävlingen 
arrangeras i år för sjunde gången och förstapris är ett 
stipendium på 20 000 kronor. Nu öppnar vi för registrering 
av bidrag och vi tar tacksamt emot hjälp att bjuda in 
duktiga studenter.


