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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-05-25 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-14.00, Digitalt möte.

 
Närvarande: 
Elin Asplund, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Bernt Gustin, Cordevo  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen AB 
Mats Sedlacek, Atea 
Christer Nygren, MdH  
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear 
 
Frånvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Soran Rashidzadeh, CGI (pappaledig) 
Niclas Sigholm, Sigholm (anmält frånvaro) 
Sven Blomgren, Novotek  
Peter Lundgren, Forefront Consulting Group AB 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Niclas Fock, RISE  
 
 
Agenda 
 
1 Laget runt – hur påerkas ni av Corona 
2 Nya affärer/nya möjligheter 
3 Förslag till Snabbvariant av Tjänsteaffär 
4 AU-gruppens fortsatta arbete; förslag till uppdelning i mindre grupper med olika teman 
5 AR – på gång och planerat 
6 Övriga frågor 
 
1 Laget runt – hur påerkas ni av Corona 
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: 
 
Almi – är i stabsläge vilket betyder stopp på alla projekt och fokus på krishantering och finansiering 
Atea – inga större inbromsningar på den offentliga sidan, efterfrågan på abonnemang ökar rejält 
(slipper då göra investeringar).  
Cordevo – mer efterfrågan märks på digitala tjänster 
Karlskoga Automation – fortfarande fullt upp, minskat ngt på inhyrd personal 
MDH - digitala möten fortsätter 
Motion Control – Stockholmskontoret minskat rejält i efterfrågan 
Nebu - permitterat personal, delar VD med Softgear, ökad efterfrågan på Food och Lifescience 
Rockwell - personalen ställer upp på 5 obetalda semesterdagar 
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Westermo – permitterat personal 
AR Västerås – Satsning på Digitala medier  
 
Sammanfattningsvis blir alla vana att jobba digitalt, på ett effektivt sätt och använda nya verktyg – 
vilket kan leda till produktivitetsökning framöver.  
 
 
2 Nya affärer/nya möjligheter 
Diskuterades vilka nya möjligheter som uppstår när Corona-krisen är över, landade i ökad efterfrågan 
på mer Digitalisering och mer Tjänster samt att vår strategi kanske blir att lägga produktionen i 
Europa istället för att bli beroende av all Kina-import. Hur kan vi dra nytta av detta?  
 
3 Förslag till snabbvariant av Tjänsteaffär 
Bernt & Christer N presenterade ett förslag till en Digital kurs för Produktbolag i hur man ställer om 
från Produkt till Tjänsteaffär. Mötet beslutade att satsa på detta enligt lagt förslag. 
 
4 AU-gruppens fortsatta arbete; förslag till uppdelning i mindre grupper med olika teman 
Diskuterades på mötet, dock beslutade gruppen att hålla kvar månadsvisa möten för att fortsätta hålla 
varandra uppdaterade och dessutom anmäla till Elin och Eva om det är specifika ämnen var och en vill 
göra insats i. 
 
5 AR- på gång  
Alla fysiska expon och frukostmöten ställs in tom Augusti pga Coronaviruset, men planeras att hållas 
digitalt istället.  
Viktigt att vi visar vad vi gör och att vi kan stötta våra medlemsföretag i detta svåra läge 
 
6 Övriga frågor 
ElektronikExpo hålls digitalt första gången 27/5, anmäl er om ni inte redan gjort detta 
 
 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
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