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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-09-06 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Peter Barkenskiöld, Automation Region 
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen  
Mats Sedlacek, Atea  
Bernt Gustin, Cordevo  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Christer Gerdtman, Motion Control  
Veronika Grozdanovska, Novotek 
Stig Larsson, RISE  
Henri Putto, Rockwell Automation 
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Gäster: 
Marie Söderkvist, MDH & Magnus Burvall, Syntesia 
 
Frånvarande:  
Niclas Sigholm, Sigholm  
Soran Rashidzadeh, CGI  
Ulf Enarsson Aros Circle 
 
Agenda 
 
1 Laget runt 
2 Hur bedömer vi hösten och 2022 
3 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen  
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 
 
1 Laget runt 
 
Almi: fullt upp, fokus på Hållbarhet, Gröna lån, Digitalisering/omställning. Gå gärna in på Almis 
hemsida för mer info.  
Atea: fullt upp, stora och små projekt, behöver mer kompetens nu. 
Cordevo: fullt upp, mycket kopplat till uppkopplade tjänster, affärsutmaningar mm 
Karlskoga Automation: fullt upp. Fler nya kunder/många förfrågningar strömmar in. Har också 
startat nytt bolag för dataanalys och programmering – för att visa våra kunder nya möjligheter 
MDH: mängder med studenter och många nya aktuella kurser.  
Motion Control: Fullt upp – mer jobb åt tjänsteaffären 
Novotek: Fullt upp – omställning till allt digitalt är beroende av att du har rätt data och att du får med 
medarbetarna på spåret 
RISE: forskningsdominerade projekt dominerar – stor efterfrågan 
Rockwell Automation: stor efterfrågan brist på chip begränsar 
Westermo: Får in stora projekt igen – begränsas av komponentbrist. Tåg projekt och stambanor som 
ska uppgraderas. Också bra omställning till Tjänsteaffär, efterfrågan ökar hela tiden. 
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Sigholm: Blandat läge – Corona påverkar fortfarande men marknadsläget framåt ser mycket bättre ut, 
energibranschen står inför jättelik omställning (skriftlig rapport) 
AR: Många projekt som körs just nu. Vi ser en positiv utveckling hos många SME att orderböckerna 
börjar fyllas igen. 
 
2 Hur bedömer vi hösten och 2022 
 
Summering: vi tror på en stark ökning för Industriautomation till hösten efterfrågan ökar i hela AU-
gruppen 
Kvarstår: 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 
 
3 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen  
Nästa möte använder vi Temaupplägg: Automation av kognitiva processer (Christer N+ Veronika – 
Novotek håller i detta) 
 
4 AR – på gång och planerat 
Industry Day 7/9 
 
Våra gäster Marie & Magnus presenterade nya satsningen om Intraprenörskap; start 30/9 – AR -
företag är välkomna som deltagare 
 
 
5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor på mötet. 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


