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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-03-08 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen  
Mats Sedlacek, Atea 
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 
Stig Larsson, RISE 
 
Frånvarande: 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
 
Agenda 
 
1 Laget runt 
2 Kursen Tjänsteaffär och Nätverk – fortsättning info 
3 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen  
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 
 
1 Laget runt- läget för respektive bolag och tips till övriga 
Atea: fullt upp, mycket efterfrågan kring digitalisering.  
CGI: har också fullt. Anställer fortfarande. 2020 gick väldigt bra trots läget. Är grundande partner i AI 
Sweden (som nu vill ha med mindre/medelstora företag i projektet framåt (Soran kommer att berätta 
mer på ett senare möte) 
Westermo: ser bra ut. Tåg projekt och stambanor som ska uppgraderas. Efterfrågan på 
applikationskompetens ökar och Westermo har nu lanserat ett nytt support och training koncept.  
Karlskoga Automation: Full beläggning hela våren och behöver mer resurser – klarar leveranser pga 
fungerande Cluster-organisation. Startar nytt bolag med koncentration på 5G/Industriell IT. 
Rockwell Automation: har fullt upp men rapporterar om försening av transporter pga containerbrist.  
Högt tryck inom Life Science, Mining och Batteriutveckling och lågt inom Automotive.  
Motion Control: inte full beläggning under våren, söker fler uppdrag och varnar för långa leveranstider 
av elektronikkomponener. Gör om en del av företaget som ansvarat för expon till utbildningsföretag.  
Sigholm: Kraftindustrin har dragit ner på sina investeringar, behovet av uppgraderingar kvarstår så 
efterfrågan borde återgå till normala under hösten 
Almi: digitaliseringen har satt spår; nya arbetssätt måste fram, även cirkulära affärsmodeller pratas det 
allt mer om.  
Cordevo: fortfarande en del utmaningar att vi inte möter bolagen. Och antingen springer bolagen full 
fart framåt eller så sitter de och väntar på att de ska klarna vilket det inte oftast inte gör.  
De flesta verkar vara mer fokuserade på den tekniska lösningen än själva affären, då man tycker det är 
svårare och jobbigare att hantera.  
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MDH: mängder med studenter och många nya aktuella kurser. Ett digital spetskompetens projekt har 
startat där 40-50 kurser som innehåller digitalisering i kursbeskrivningen ska utvärderas.  
 
Summering: vi tror fortfarande på en stark ökning för Industriautomation till hösten. De som inte haft 
efterfrågan under pandemin kommer att återhämta sig. 
Digitalisering kommer fortsätta och bli det nya “normala” men det krävs en hel del jobb för att få med 
hela organisationer/medarbetare på en ny arbetsprocess 
 
 
2 Kursen Tjänsteaffär och nätverk – fortsättning följer 
 
Kursen fortsätter som uppdragsutbildning vid MDH – dock försenat (ännu inte upplagt på MDH 
hemsida) – troligen start först i april 
 
Nätverksgrupp inom tjänsteaffären kommer att starta 10:e mars med 3 tillfällen. Christer N och Bernt 
kommer att facilitera. Den riktar sig till deltagare som har ett specifikt intresse av tjänster inom sina 
respektive företag. En viss förkunskap är fördelaktig. Målet är att erbjuda möjligheten att mellan 
deltagarna dela erfarenheter inom tjänsteområdet, samt genom seminarier och omvärldsanalys, öka 
kunskapen om tjänsteaffären 
 
 
3 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen 
 
Diskuterades igen att skapa mindre grupper eller använda våra AU-möten för olika teman, sistnämnda 
ska prövas. Första temat blir olika nya sätt att ta betalt, olika case kommer presenteras nästa möte – då 
kör vi mer ett workshopupplägg  
 
 
4 AR – på gång och planerat  
 
Automation Region har fullt upp och väldigt högt tryck på både nya förfrågningar och medlemskap– 
kan bero på Pandemin och Digitaliseringseran. Nu körs frukostmöten som webinar varannan vecka 
(snitt 150-180 deltagare) 
Fortsatt digitalt fram till sommaren. 
  
Automation Summit 2021 kommer att samförläggas med EFTA konferensen IEEE International 
Conference on Emerging Technologies and Factory Automation 
7-10 September Västerås. ( https://2021.ieee-etfa.org/ )  
 
Fler intressanta konferenser planeras under hösten 
 
 
 
5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor på mötet. 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


