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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-03-16 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-14.00, Digitalt möte.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Elin Asplund, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Patrik Sundström, Nebu AB 
Soran Rashidzadeh, CGI 
Bernt Gustin, Cordevo  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen AB 
Mats Sedlacek, Atea 
Niclas Fock, RISE  
Christer Nygren, MdH  
Björn Larsson, Nebu AB 
Anna Sandberg, Automation Region 
Niclas Sigholm, Sigholm (delvis med) 
 
Frånvarande:  
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
Sven Blomgren, Novotek  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Peter Lundgren, Forefront Consulting Group AB 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Henri Putto, Rockwell Automation  
Cecilia Hyrén, RISE SICS Västerås (framåt RISE Kista) 
 
Agenda 
 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
2 Strategi 2020/Prioriterade aktiviteter för AU-gruppen 
3 AR – på gång –  och planerat 
4 Övriga frågor 
 
 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
AU-gruppen ser möjligheter – låter oss inte sänkas av ”lågkonjunktur” som förutspås av andra! 
Vi får inte heller tappa fokus pga Coronaviruset – men riskhantering behöver göras i alla 
organisationer 
 
Laget runt detta möte: 
 
Addiva –ingen större förändring och de flesta konsulterna är ute hos kund eller jobbar på distans 
utbildningsinsatser via Teams istället för hos kund 
Almi – är i stabsläge vilket betyder stopp på alla projekt och inväntar besked på fortsatt uppdrag, 
troligen krishantering och finansiering, behöver mer digitala verktyg, skickar ut info till Au-gruppen 
när det kommer 
Atea – Ser inga större inbromsningar på den offentliga sidan. Däremot är det större ovisshet om den 
privata sidan börjar sakta ner.  Finns tjänster gällande kontinuitetshantering. Tipsar om Cisco tjänster 
som har öppen prova på period 90 dagar.  
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CGI – just nu verkar det vara efterfrågan på mer quick fix och inte stora investeringar. 
Cordevo – mer efterfrågan på digitala tjänster 
Karlskoga Automation –  redovisade framgångsfaktorerna 2019 + svårigheter med produktion i 
Coronatider – de kan inte jobba hemifrån och kunderna förväntar sig leveranser 
MDH - gällande digitala möten tog han del av ett projekt "kunskap i digitala möten i staten" 
häromdagen, som kan vara intressant att kolla på. 
Nebu –  utbildningar ställs in, mer digitalt behövs, viktigt att fokusera på vilka öppningar och 
möjligheter Corona situationen kan ge. Exempelvis Gdpr vad är ok att göra etc. online 
RISE - Rise jobbar vidare och de flesta jobbar hemma på distans. De försöker dock från deras sida 
komma med innovativa lösningar för att hjälpa till och stötta i Coronasituationen 
 
AR Västerås – Satsning på Digitala medier för att nå ut nationellt 
Sammanfattningsvis är alla vana att jobba digitalt dock kan det finnas större behov att jobba med det 
på ett effektivt sätt och använda nya verktyg.  
 
 
2 Strategi 2020/ Prioriterade aktiviteter för AU-gruppen 2020 
 
Eva redovisade hur prioriteringen av AU-gruppens aktiviteter blev efter röstningen  
Detta möte fokuserar vi på vad vi vill göra inom de prioriterade aktiviteterna – blev svårt digitalt – så 
vi får återta detta även nästa möte. Vem vill engagera sig i vad och hur ska vi jobba framåt. 
 
Fokus har ändrats i och med Corona-virus – diskuterades om vi inte kan bidra till våra medlemmar på 
bästa sätt genom att skapa enkla digitala forum/hjälpmedel - utbildning behövs här. Detta fanns inte 
med på vår prio-lista! 
 
Bernt från Cordevo redovisade sin syn på behovet av tjänsteinnovation och vad som behöver göras. 
Möte hålls senare denna vecka kring hur projektet ska hanteras (finansiering). 
 
 
3 AR- på gång  
Alla fysiska expon och frukostmöten ställs in tom maj pga Coronaviruset, men planeras att hållas 
digitalt istället. Pågår test med olika verktyg, viktigt att vi visar vad vi gör och att vi kan stötta våra 
medlemsföretag i detta oförutsedda läge 
 
4 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. Framgångsexempel från Rockwell får visas när tekniken tillåter. 
 
 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 
 
 
 
 


