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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-09-07
Ärende:
Möte med affärsutvecklingsgruppen
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.
Närvarande:
Johan Eklund, Addiva
Mats Sedlacek, Atea
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen
Soran Rashidzadeh, CGI
Eva Holmström, Karlskoga Automation
Christer Nygren, MdH
Christer Gerdtman, Motion Control
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear
Sven Blomgren, Novotek
Stig Larsson, RISE
Niclas Sigholm, Sigholm
Milad Abdhagh, Unibap (inbjuden gäst)
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies
Frånvarande:
Elin Asplund, Automation Region
Ulf Enarsson Aros Circle
Bernt Gustin, Cordevo
Peter Lundgren, Forefront Consulting Group AB
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB
Henri Putto, Rockwell Automation

Agenda
1 Laget runt – ngn sommareffekt av Corona
2 Nya affärer/nya möjligheter (från hösten 2020)
3 Statusrapport nystartade kursen Tjänsteaffär
4 Prioriterade aktiviteter för AU-gruppen – för hösten
5 AR – på gång och planerat
6 Övriga frågor

1 Laget runt
Ingen katastrof-effekt för bolagen i AU-gruppen. Större projekt verkar skjutas upp,
men i övrigt rullar det på
Addiva- korttidspermitterat personal, fullt upp med säljarbete inför hösten
Almi – sommaren har varit full med ekonomiarbete då många företag söker stöd pga minskade
intäkter och behöver bättre koll på sin ekonomi
Atea - mer behov av omställningskunskap och digitalisering skapar uppdrag
CGI – delar av verksamheten känner av Corona-krisen
Karlskoga Automation – ännu ingen påverkan på beläggning eller ekonomi; fortfarande fullt upp med
kundsegmenten försvar, läkemedel och miljö. Kompetensbrist uppstår.
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MDH –Det kommer vara en blandning av fysisk och digital utbildning i höst. Att ta tillvara de digitala
erfarenheterna i undervisningen kommer att bli nyckeln för en bra framtida utbildningsmiljö.
Motion Control – har känt av en nedgång, bl.a. pga reserestriktioner som ledde till missad order från
Indien, lyckats starta 2 yrkeshögskoleprogram för att öka kompetens framöver – sprid gärna
Nebu/Softgear – vissa delar känner av nedgång medan andra går jättebra
Novotek- offentlig sektor går väldigt bra. Investeringarna rullar på vid flera stora bolag
RISE – vissa delar av verksamheten går trögt nu
Sigholm-efterfrågan inom digitalisering och automation efterfrågas. Fokus på mer automatiserade
processer och e-tjänster. De kommande tio åren innebär en mycket stor omställning för
energibranschen.
Westermo – går som tåget med många stora uppdrag

2 Nya affärer/nya möjligheter
Karlskoga Automation har fått tillbaka läkemedelsjätte som kund
Digitalisering ställer krav på nytt arbetssätt hos många – kan vi skapa ett koncept för detta
3 Statusrapport nystartade kursen Tjänsteaffär
Christer N berättade om första kursavsnittet, bra start med 9 deltagare. Bra blandning med stora och
små företag, både produkt, producerande och tjänsteföretag. Målet är att deltagarna ska hitta hålet i sin
portfölj och kunna skapa bättre affär framåt genom att förstå värdeskapande i perspektivet av
tjänstelogik.
Målet för AR är ju att kunna ta fram mallar som underlättar omställning för alla medlemsföretag.
4 AU-gruppens fortsatta arbete; vilka teman vill vi jobba med i höst?
Bra diskussioner om vad vi bör ta tag i. Tidigare prioriteringar visades med tillägg från bla Sigholm
och Atea. Eva tar kontakter och skickar ut förslag på teman där vi kan jobba i mindre grupper.
Förslag lades fram om att vi ska köra Digitala Expon som ersätter alla event vi nu inte arrangerar
fysiskt. Christer Gerdtman delade Motion Controls erfarenheter av att hålla expo med korta tydliga
budskap digitalt. Eva stämmer av med AR om vi kan satsa på detta.
5 AR- på gång
Restriktioner gällande publika aktiviteter hela hösten (gäller hela Mdh).
Fortsätter med frukostföreläsningar som webinar. Föreläsare för september, oktober bokade.
Automation Summit blir digitalt och körs 6/10

6 Övriga frågor
Christer Nygren presenterade MDH-projektet Smart Manufacturing Group India och fick synpunkter
på olika behov och erfarenheter av att jobba med Indien

Affärsutvecklingsgruppens hemsida:
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten.
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