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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-09-02 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Mats Sedlacek, Atea  
Anders Dahlberg, Aros Cirkle  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Thomas Frisk, Motion Control 
Liselott Alnestig, Nebu 
Patrik Sundström, Nebu 
Bernt Henriksen, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
 
Frånvarande:  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic (anmält frånvaro) 
Soran Rashidzadeh, Acando (anmält frånvaro) 
Christer Nygren, MdH (anmält frånvaro) 
Peter Lundgren, Forefront Consulting (anmält frånvaro) 
Per-Olow Ohlson, Novotek 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Niclas Sigholm, Sigholm 
Jan Oldebring, Almi  
 
Agenda 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
2    Prioriterade aktiviteter 

- Tjänsteinnovation 
3    AR – på gång 
4    Övriga frågor 
 
 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
AU-gruppen ser möjligheter – låter oss inte sänkas av ”lågkonjunktur” som förutspås av andra! 
 
Omvärlden nu: Volvo Arboga drar ner 200 personer, SSAB slänger ut alla konsulter, ABB organiserar 
om – men AB Sverige går fortfarande bra! 
 
Motioncontrol  -  förseningar hos kunder märks nu, tar längre tid för beslut – viss avmattning 
Atea – massor av jobb nu – ökat behov/insikt om datasäkerhet 
Addiva – Saab avbröt projekt, men Addiva har akut kompetensbrist – tar in kompetens från utlandet 
har fortsatt problem med brist på boende i Västerås 
Aros Cirkle – ingen avmattning 
Nebu – kulturskillnader märks tydligt i förändringsarbete (USA-Sverige) – måste kunna hanteras 
Sigholm – nytt stort uppdrag i Norge – ännu en medlem som måste bilda AS (info via Eva) 
Karlskoga Automation – fullt upp med uppdrag hela hösten, mkt förfrågningar från försvarsindustrin 
Västerås – Bernt informerade om kommande satsning/mer info nästa möte, Finnslätten blir del av 
Campus– det händer saker nu. 
 
 
Spännande idéer och diskussioner på mötet!  
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2 Prioriterade aktiviteter 
 
Tjänsteinnovation/tjänstefiering 
Bra diskussioner om hur vi ska hantera nya värdeskapande kunderbjudanden, nya affärsmodeller, nya 
organisationsformer. Vi behöver verkligen en process att följa för att klara denna utmaning. 
 
Tidigare utkast till vidare arbete (frukostmöte, workshops med AU-grupp, test på nytänkande i 
befintliga företag) ligger kvar. Möte inbokat med Almi & MDH 6/9. Mats från Atea kopplas in. 
Förslag lämnas till AU-gruppen. 
 
Kommunikation 
OBS att få medlemmars aktiviteter delas på AR:s hemsida. Uppmanar AU-gruppen att testa ”Skype-
deltagande” på frukostmöten – för utvärdering. 
 
Höstens Expon 
4 Expon är finansierade via Robotlyftet i höst, första äger rum 29/9 i Nässjö,  därefter i Göteborg, 
övriga datum och orter ej klart ännu. AU-gruppen vill gärna ha prio på ett expo i närområdet ( hos 
Scania Södertälje) 
 
Beställarkompetens 
Beställarkompetens Workshop hos Rockwell Automation genomfört i Lund 28/8 och i Göteborg 29/8, 
bra respons men vi når inte ut till producerande SME-företag! Kom gärna med idéer om hur vi ska 
göra för att locka denna målgrupp! Fortsatt spridning via Bernt som nästa vecka ska föreläsa för 200 
elever – vilken möjlighet att skapa intresse för Automation!! Spridning av Beställarkompetens 
fortsätter också via Bernt på 5-6 planerade event genom Robotlyftet. 
 
4 AR- på gång  
 

• Frukostmöte 3/9 V-rås, 5/9 Sto: Kompetensutmaning 
• Automation Summit 9/10 V-rås (med förmöten/ws 4 ställen – tillägg t frukostmöten) – alla i 

AU-gruppen uppmanas att komma – här får vi input från viktiga storföretag –  
 
Prioriterade tema från AR – detta är områden som ska skapa framtiden: 
Uppkopplad industri – cyberphysical systems, leda transformation 
Intelligenta system – Autonoma nätverk, kompetensbehov 
Flexibel automation – Modularisering, Closed-loop Automation 
 
 
5 Övriga frågor 
Oscar Wahlström från Wridge vill att vi ska använda varumärkesskapande rekrytering framöver. Han 
kunde inte delta på mötet idag men återkommer med mer info. 
 
Mats bjöd in hela AU-gruppen att delta 24/10 kl 11-17 på Ateas IT-arena – anmäl er! 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 
 

http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html
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Bilaga AU prioriterade aktiviteter 
 

- Grönt = aktiviteter klara eller pågår 
- Gult= aktiviteter pågår och utvärderas 
- Röd= ej aktuell längre 

 

 


