
Mot framtidens automation

Future Automation Region, Mälardalens 
högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats 
tioårig VINNOVA-finansiering för att växla upp 
arbetet med forskning och innovation. Automation 
Region förbereder nu uppbyggnaden av den 
nya innovationsmiljön, bland annat genom att 
rekrytera nya medarbetare.

– Med knappa resurser har vi hela tiden 
ökat volymen i verksamheten. VINNVÄXT-
finansieringen ger möjlighet att fokusera på 
utveckling av branschöverskridande innovationer 
och nya affärsmöjligheter, säger Karolina Winbo, 
processledare på Automation Region.

VINNVÄXT är ett VINNOVA-program där de 
vinnande initiativen får tio års finansiering för att 
etablera starka innovationsmiljöer. Den första 
etappen, år 2016-2019, innebär en finansiering 
om cirka 40 miljoner kronor inklusive regional 
medfinansiering. Övriga vinnare i årets utlysning 
är Visual Sweden och Urban Magma och bland de 
tidigare vinnarna finns bland andra Robotdalen.

Vid Automation Regions årsmöte den 18 mars var 
VINNOVAs Margareta Groth och Göran Andersson 
på plats för officiell utdelning av VINNVÄXT. I ett 
kort anförande betonade Margareta betydelsen av 
Automation Regions starka medlemsengagemang 
och förankring i akademin:

– Jag har följt Automation Region under flera år 
och alltid imponerats av det stora engagemanget. 
Bakom framgången finns också en kunnig och 
engagerad ledning samt en värdorganisation i 
form av Mälardalens högskola som prioriterar och 
förstärker den här typen av satsningar.

Automation Region VÄXER vidare
När jag tillträdde som 
ordförande för Automation 
Region identifierade vi den 
långsiktiga finansieringen 
som en huvudfråga. 
Därför känns det otroligt 
skönt att vi nu har kunnat 
landa VINNVÄXT! Det 
glada beskedet innebär 
dock inget slutmål för 

Automation Regions utveckling, tvärtom. 

Det har alltid funnits ett speciellt samarbetsklimat 
i den svenska industrin. Efter lång tid utomlands 
kom jag för tre år sedan tillbaka till Sverige 
och kunde konstatera att förmågan att jobba 
tillsammans lever kvar och har utvecklats 
ytterligare. Samarbete sker spontant mellan 
enskilda företag men vi har också byggt upp starka 
kluster och nätverk – som till exempel Automation 
Region – som håller ihop automationsbranschen 
och driver utvecklingen framåt. Tillsammans med 
offentliga satsningar så får vi mer muskler och kan 
samverka på ett professionellt sätt.

Allt sedan Automation Region grundades år 2007 
har vi sett en kontinuerlig och positiv utveckling. 
Under de snart 10 år som gått har det aldrig 
funnits behov av tvära kast eller upprensningar, 
verksamheten har kunnat byggas sten för sten.
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Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på  
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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
Interaktivitet och symboler förbättrar 
kommunikation 
Frukostmöte i Västerås · 2016-04-05

Interaktivitet och symboler förbättrar 
kommunikation 
Frukostmöte i Stockholm · 2016-04-12

Stormöte Energi 
Seminarium · 2016-04-14

Resa till Norge: Digitalisering av nordisk industri 
Konferens · 2016-04-27

Strategisk produktionsutveckling 
Konferens · 2016-04-28

Genomförda aktiviteter
Gör framgångsrika affärer i Norge 
Seminarium · 2016-03-22

Öppet årsmöte och tårtkalas den 18 mars 
Årsmöte · 2016-03-18

Framtidens produktion 
Seminariedag · 2016-03-16

Virtual Reality – den nya tidens sätt att se på 
framtiden 
Frukostmöte i Stockholm · 2016-03-15

Automation Expo i Nyköping 
Minimässa · 2016-03-10

IVA samarbetspartner till Automation 
Summit 2016
IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien – är samarbets-
partner till Automation Summit 2016. IVA konstaterar att de 
små och medelstora företag som utnyttjar digitaliseringens 
möjligheter kommer att få stora fördelar. Därför är det angeläget 
för IVA att engagera sig i konferensen.

Automation Regions årsmöte
Den 18 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen 
Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus 
Månsson (på fotot). Ett 80-tal av föreningens medlemmar deltog 
och vid mötet valdes Björn Jonsson, chef för ABBs division 
Process Automation i Sverige, till ny ordförande. Eva Lilja, 
näringslivsdirektör på Västerås Stad, valdes till ny suppleant.

Tillväxtanalys om digital innovation
Automation Regions årsmöte gästades av Irene Ek, analytiker på 
den statliga myndigheten Tillväxtanalys. Irene gav en uppskattad 
omvärldsspaning kring hur digital innovation skapar tillväxt och 
betonade bland annat att många efterlyser ett tydligare digitalt 
ledarskap och hjälp att identifiera trender inom digitaliseringen. 
Hon efterlyste också företag som vill delta i en fallstudie om 
digital mognad.


