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Håkan Nytorp leder PiiAs styrelse
”Viktigt med en ordförande med bred industrierfarenhet”

Vid PiiAs styrelsemöte i slutet av januari utsågs Håkan Nytorp, divisionschef på ABB Process Automation, till ord-
förande för programmets styrelse. PiiA, Processindustriell IT och Automation, är ett strategiskt innovationsprogram 
och är resultatet av en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling. Budgeten omfattar 
närmare en kvarts miljard kronor för perioden 2014-2016 och satsningen finansieras av VINNOVA, industrin, Ener-
gimyndigheten och Formas.

– Det är ett hedersuppdrag men samtidigt också genuint intressant, säger Håkan 
Nytorp. PiiA står för ett nytt, innovativt sätt att kombinera den samlade kunska-
pen hos industri och akademi med staten som samordnare. Att få utgöra en aktiv 
del i denna nya inriktning är det som är mest inspirerande.

Håkan har ingått i styrelsen sedan PiiAs operativa start och är även styrelseord-
förande för Automation Region, en av PiiAs grundande miljöer. Håkan har arbetat 
inom ABB sedan 1987 med en rad befattningar inom de globala affärsenheterna 
Control Technologies och Papper & Massa i bland annat Australien, Thailand och 
Singapore.

– För PiiA är det både inspirerande och viktigt med en ordförande med bred industrierfarenhet, säger programchef 
Anders OE Johansson. Vi känner Håkan väl och vet vad han representerar och kan åstadkomma, så vi är väldigt glada 
över att kunna hälsa honom välkommen som ordförande.

Håkan bedömer att vi står inför ett paradigmskifte, vilket inte minst syns på konsumentmarknaden där alla är 
uppkopplade via mobiler, läsplattor och annan utrustning. Detta kommer även att ske i industrimiljön och det är 
avgörande att vi är med i utvecklingen, precis som för 30 år sedan när datorerna gjorde sitt inträde i industrin.

– PiiA lyfter innovationsspåret hos de automationskluster som finns i Sverige, exempelvis Automation Region, menar 
Håkan. PiiA ger dessa miljöer en betydligt större kraft än vad de på egen hand kan åstadkomma.

PiiA representerar en bred satsning som omfattar många olika aktörer, där Håkan hoppas att allt fler ska engagera sig 
– från stora och små företag, leverantörer och slutkunder till akademi, institut och offentlig sektor.

– Samtidigt är det ett mål för PiiA att vårda de skattemedel som delvis finansierar satsningen och arbeta för att de in-
vesterade beloppen ska ge en både god och mätbar återbäring för samhälle och övriga parter, avslutar Håkan Nytorp.

Kontaktpersoner PiiA:

Håkan Nytorp, styrelseordförande 
021-34 02 66, hakan.nytorp@se.abb.com

Anders OE Johansson, programchef 
070-562 52 50, anders.oe.johansson@sip-piia.se

VINNOVA har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och Automation (PiiA) som ett 
strategiska innovationprogram. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där PiiA är organiserat med egen styrelse, 
ledningsgrupp samt stödgrupperingar – läs mer på www.sip-piia.se.
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