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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-10-04
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.
Närvarande:
Peter Barkenskiöld, Automation Region
Mats Sedlacek, Atea
Soran Rashidzadeh, CGI
Eva Holmström, Karlskoga Automation
Christer Nygren, MdH
Christer Gerdtman, Motion Control
Veronika Grozdanovska, Novotek
Frånvarande:
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen
Ulf Enarsson Aros Circle
Bernt Gustin, Cordevo
Stig Larsson, RISE
Henri Putto, Rockwell Automation
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies
Niclas Sigholm, Sigholm
Agenda
1 Intro av Peter
Peter berättade om ett möjligt event på Finnslätten i december som AR planerar att genomföra
med projektet CompCor. Återkopplingen från gruppen var att det finns risk för krock med
många event i julmånaden - föreslås att lägga det efter nyår.
2 Automation av kognitiva processer – Christer N & Veronika
Bra presentation. Varje organisation har egna silos (organisation) och alla maskiner talar olika
språk. Redovisades att bara ca 30% av nuvarande lagrad produktionsdata används. Detta
riskerar att bli stora miljöboven framöver (suger el). Det är en sann utmaning för oss alla att få
detta att ändras. Många kunder har fortfarande brist på beställarkompetens. Konstaterades att
vi behöver data först och personer sen om vi ska kunna addera värde till våra kunder. Brist på
rätt kompetens ”AI” framöver är en risk för alla Industriautomationsföretag
Summering: vi tror på en stark ökning för Industriautomation efterfrågan ökar i hela AUgruppen
3 Frågor/diskussioner
Många frågor diskuterades på mötet. Novotek/MDH: vi står inför enorm omställning – vi som
var på mötet lärde oss mycket. Alla deltagare mkt nöjda med upplägget.
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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
4 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen
Vi fortsätter med att använda våra AU-möten för olika teman, sistnämnda gav fint resultat
idag. Vartannat möte ska vara som tidigare med fast agenda och vartannat med workshopupplägg. Eva stämmer av fortsatt med AU-gruppen. Vi tar gärna emot förslag på nästa tema!
Nästa möte 1/11 planeras att hållas fysiskt på Expectrum i Västerås – vi återkommer
beträffande detta
5 AR – på gång och planerat
12/10 Workshop i Visualiseringsteknik
13/10 AI as a sustainability enabler (Seminarie Indtech)

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