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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-12-06 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Peter Barkenskiöld, Automation Region 
Jan Oldebring, Almi Företagspartner, Mälardalen 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Bernt Gustin, Cordevo  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation 
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
Niclas Sigholm, Sigholm  
 
Gäster: Jana Thorèn, CGI, Mikael Hansson, AR, Bernt Henriksen, AR 
 
Frånvarande:  
Mats Sedlacek, Atea  
Veronika Grozdanovska, Novotek 
Ulf Enarsson Aros Circle 
Stig Larsson, RISE  
 
Agenda 
 
  
1 Cyber Security – Soran, Jana & Henri 
Bra presentationer, säkerhet behövs på många fler ställen än vi tänker på. Cybersäkerhet är 
den verksamhet vars syfte är att skydda informationstillgångar och system. Säkerhet delas 
ofta in i olika områden, såsom IT-säkerhet och informationssäkerhet men också OT-Säkerhet.  
Dessa skiljer sig i design men är baserade på behovet av att skydda tillgångarnas 
konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. 
Grundpelarna för informationsskydd är att: 
• att endast behöriga personer får tillgång till informationen (sekretess) 
• att vi kan lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (Riktighet) 
• att informationen alltid är tillgänglig när vi behöver den (tillgänglighet) 
Eftersom hotbilden ständigt förändras innebär säkerhetsarbetet ofta att upptäcka trender, följa 
utvecklingen och arbeta proaktivt. På så sätt arbetar man för att digitaliseringsresan ska bli så 
säker och smidig som möjligt. 
 
Många SME-företag har inte ens börjat med att säkra processer eller produkter – inte bra för 
framtiden. Henri visade statistik på hur brottsligheten påverkar oss, och visade film på olika 
automatiserade produktionslinjer - tips att starta med kompetensökning i företagen.  
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Vill man fördjupa sig i ämnet Cybersecurity kan ni hitta bra material/artiklar på CGIs hemsida 
på följande länk https://www.cgi.com/se/sv/tjanster/cybersecurity  
 
	
2 Summering och hur går vi vidare 
Summering: vi tror på behov av en stark ökning av mer kunskap inom området 
Cyber Security kommer tas med på Elmiamässan i maj 2022 
 
 
3 Planering 2022 
Ny strategi för AR kommer påverka vårt sätt att jobba i utvecklingsgrupperna 2022. Vi 
behöver få in fler producerande företag – vad har de för behov vi andra inte ser.. 
Peter presenterade Expo, Hemma Hos (besök hos intressanta företag i Regionen), 
Marknadsavstämning (förslag 4 möten om året med nuvarande agenda). Peter och Bernt gör 
utskick till hela AU-gruppen och alla får lämna synpunkter före jul. Förslag på tider för 2022: 
andra måndagen varje månad. 
 
 
4 Övriga frågor 
Inga övriga frågor på mötet 
 
 
 
 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


