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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-12-07 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen 
Elin Asplund, Automation Region 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Bernt Gustin, Cordevo  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Niclas Sigholm, Sigholm  
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Björn Eriksson, Ekebacka Konsult & Följeforskare AR (inbjuden gäst) 
Petter Sund, Business Sweden (inbjuden gäst) 
Bernt Henriksen, AR 
 
Frånvarande: 
Mats Sedlacek, Atea 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear 
Sven Blomgren, Novotek  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Johan Sandstedt, RISE  
 
 
Agenda 
 
1 Inspiration 
2 Kursen Tjänsteaffär – fortsättning följer 
3 Val av ordförande 2021 
4 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen + mötesdatum 2021 
5 AR – på gång och planerat 
6 Övriga frågor 
- Vägleda ungdomar till Teknik 
 
1 Inspiration  
Henri visade en video på uppbyggnaden av en helautomatiserad produktionsline som var utvecklad för 
snabba byten mellan olika produktionsbatcher. Linen var till 85% simulerad i en digital tvilling innan 
implementering. Koordineringen av robotar, materialhantering mellan robotar och styrsystemsprogram 
kunde testas under tiden när den mekaniska produktions linen började byggas. Det gjorde succé hos 
kunden i form av högre kvalité, mindre risk i projektet samt kortare idrifttagningstid! Detta är något 
som kan inspirera oss alla till att våga prova. 
 
 
Eva delade även en artikel om Karlskoga Automations framgångar under 2020. Där hon framhöll att 
engagemang i hela organisationen varit en av framgångsfaktorerna.  
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Det går fortsatt bra för vissa branscher men andra har det trögt, vi hoppas på ett bättre 2021 men det 
krävs en mer agil planeringsprocess då vi inte kan förutse vad som händer med Corona. 
 
  
2 Kursen Tjänsteaffär – fortsättning följer 
• Bra utvärdering från kursen  
• Vad är nästa steg  
  
Bernt och Christer presenterade att : 
 
• Att lägga kursen som uppdragsutbilding vid MDH är möjligt. Kursen går då det finns efterfrågan/ 

vi måste hjälpa till att sprida kunskap och skapa intresse. Förslag på datum för start behövs så vi 
kan planera. 

• Skapa en kompetensgrupp med inriktning spetskompetens eller kunskapsspridning. Båda 
inriktningarna ansågs som relevanta men rekommendationen från gruppen var att starta en pilot 
med den som hade kortast uppstartsträcka. Bernt och Christer återkommer med ett förslag.  

  
 
3 Val av ordförande 2021 
Mötet beslutade enhälligt att välja Eva Holmström till fortsatt ordförande 2021. 
 
 
4 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen 
 
Vision Affärsutvecklingsgruppen 5 år framåt (ingen ändring gjord) 
Vi ska bli drivkraften i Sveriges Automationsresa 
  
Mål (ingen ändring gjord) 
Vi ska bidra till att utveckla våra medlemmars affärer (nya kunder, nya tjänster genom automation och 
digitalisering). 
Vi ska bidra till Automation Regions utveckling med kompetens, teknik och processer 
 
Det vi ska prioritera kvarstår; Omvandling från Produkt till Tjänstelogik, Smartare arbetssätt/snabba 
på AI-användning, Skapa bättre Omställningsförmåga och implementera förändringar, Öka säkerhet 
inom IT och öka Medarbetarengagemang.  
 
Intresset för att jobba i undergrupper har hittills varit svagt. Alla förslag på nya arbetssätt mottages 
gärna. Beslutades förra mötet att skjuta detta till efter nyår (medverka i mindre grupper).   
 
Mötestider 2021- vår/höst 
 

1/2 6/9 
6/3 4/10 
12/4 1/11 
10/5 6/12 
7/6  

 
 
5 AR – på gång och planerat – vad vill medlemsföretagen  
Automation Region önskar att alla i gruppen kommer in med förslag på aktiviteter och webinar som ni 
skulle vilja vara med på 2021. 
 
 Troligen fortsatt digitalt fram till sommaren (ännu inga besked). 
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6 Övriga frågor 
Bernt Henriksen berättade om en samlingsyta för att för att förmedla praktikplatser och 
examensarbeten.  
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


