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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-10-05 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande: 
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Henri Putto, Rockwell Automation  
Niclas Sigholm, Sigholm  
Milad Abdhagh, Unibap (inbjuden gäst) 
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Frånvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Mats Sedlacek, Atea 
Elin Asplund, Automation Region 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Bernt Gustin, Cordevo  
Peter Lundgren, Forefront Consulting Group AB 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear 
Sven Blomgren, Novotek  
Stig Larsson, RISE  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
 
 
Agenda 
 
1 Laget runt – omvärldsbevakning 
2 Statusrapport kursen Tjänsteaffär 
3 Prioriterade aktiviteter för AU-gruppen – framåt 
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 
  
 
1 Laget runt  
 
Positiv förväntan på 2021 för bolagen i AU-gruppen. Större projekt verkar skjutas upp, 
men i övrigt rullar det på 
 
Almi –Mycket arbete med finansiering då många företag söker stöd pga minskade intäkter och 
behöver bättre koll på sin ekonomi 
CGI – konsulting har minskat men efterfrågan från IT och Infrastruktur har ökat mycket så 
verksamheten går bra 
Karlskoga Automation – fullt upp fortfarande men mycket svårt att göra en bedömning för 2021 
MDH – Rekordmånga studenter! Att ta tillvara de digitala erfarenheterna i undervisningen kommer att 
bli nyckeln för en bra framtida utbildningsmiljö.  
Rockwell – spridda branscher och internationell marknad gör att totalen har gått bra för Rockwell, 
ökad efterfrågan speciellt inom läkemedel. Bedömning att 2021 kommer att bli likställt med 2020. 
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Sigholm- efterfrågan inom digitalisering och automation ökar hela tiden, kravet högt på omställning 
för energibranschen. Fokus på mer automatiserade processer och e-tjänster.  
Unibap – nya samarbeten behövs, för litet bolag för att ta för stora risker 
Westermo – känner av en enorm efterfrågan i kommande teknikskifte, företaget går bra och har 
prognos att 2021 kommer bli som 2020 
 
Eva visade tips från Rockwell Automation – hur lyckas man – bra gensvar från gruppen och Henri tar 
fram konkret Framgångsexempel till nästa möte för fortsatt inspiration 
 
 
2 Statusrapport kursen Tjänsteaffär 
Christer N berättade om att 5 kursavsnitt är genomförda, det sista hålls 7/10. Bra diskussioner och nu 
väntar en utvärdering och beslut om hur vi tar det vidare.  
 
Målet för AR är ju att kunna ta fram mallar som underlättar omställning för alla medlemsföretag.  
 
3 AU-gruppens fortsatta arbete; vilka teman vill vi jobba med i höst? 
Bra diskussioner om vad vi bör ta tag i – beslutades att 1-3 är det vi ska prioritera; Omvandling från 
Produkt till Tjänstelogik, Smartare arbetssätt/snabba på AI-användning och Skapa bättre 
Omställningsförmåga och implementera förändringar.  
 
Eva tar kontakter och kollar vilka som är intresserade av att medverka i mindre grupper.   
 
Kvarstår: 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 oktober-november bokade.  
Automation Summit blir digitalt och körs 6/10 
 
 
6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


