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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-01-19 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Expectrum.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB    
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  (från)  

Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Christoffer  Carlsson,  Phoenix  Contact  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Roger  Keller,  Prevas  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  (telefon)

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
• Automation  Expo    
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  
  

Runt  bordet  
Christoffer  Carlsson  var  ny  i  gruppen  och  fick  presentera  sig.  Han  sa  att  Phoenix  
avdelning  för  komponenter  (kontaktdon  etc)  gjorde  all-‐‑time  high  i  Q4  2014.  Den  
avdelningen  brukar  vara  en  god  indikator  på  hur  konjunkturen  brukar  gå.    
  
En  summering  runt  bordet  var  att  försäljningsmässigt  var  förra  året  totalt  sett  ett  bra  
år,  men  nu  är  det  ett  nytt  år  med  nya  säljmål.  Det  verkar  dock  som  allt  rullar  på  för  
de  flesta.  Några  bolag  går  bra,  några  går  mindre  bra,  så  medelkonjunktur  just  nu.  
Tendensen  verkar  vara  att  efterfrågan  håller  i  sig  och  förhoppningsvis  ökar  något  
under  kommande  år.    
  
CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Flera  i  gruppen  har  stött  på  problemet  med  att  kunderna  ibland  har  dålig  eller  
mycket  dålig  beställarkompetens.  Micke  och  Johan  Ydeskog  hade  pratat  om  detta  
och  ett  förslag  på  att  hjälpa  beslutsfattare  ta  bra  och  riktiga  beslut  togs  fram  i  form  av  
att  anordna  en  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  Vilket  diskuterades.  
  
Några  av  kommentarerna  som  kom  fram  i  diskussionen  var:  

• Kundernas  beställarkompetens  är  allmänt  för  låg.  Hur  kan  vi  hjälpa  kunderna  
att  köpa  rätt  grejer  på  rätt  sätt?  

• Hans  Reich,  leanguru  Chalmers,  anser  det  är  för  många  ekonomer  i  
företagsledningarna.  (Ekonomerna  förstår  inte/har  svårt  räkna  hem  det)  

• Kunna  koppla  detta  till  nyckeltal  för  att  kunna  räkna  hem  detta.  
• Förankra  processerna  för  att  lyckas  (hos  kund).  Bernt  ansåg  att  50%  av  en  

lyckad  automation  låg  på  den  mjuka  sidan  (dvs  kundernas  kompetens).  
• Hur  kan  vi  hjälpa  produktionschefer  mm  sälja  in  investeringen  mot  styrelsen?  
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• Automatisera  respektive  slimma  och  förbättra  sina  processer.  Viktigt  inte  
fastna  enbart  i  lean-‐‑tänket.  Allt  blir  på  sikt  mer  o  mer  automatiserat.    

• Måste  vara  enkelt  ta  till  sig  (beställarkompetens).  
• Vad  är  utmaningarna,  vad  är  möjligheterna.  
• Hur  ska  vi  sälja  in  detta?  

o Undvika  skriva  kunderna  på  näsan.  
o Vilket  upplägg?  Frukostföredrag,  häfte/bok,  seminarium,  större  kurs.  

  
Johan  Ydeskog  skulle  kunde  bidra  med  hur  han  brukar  arbeta  mot  beslutsfattare.  
Bernt  H  har  hållit  i  kurser  för  kunder  om  beställarkompetens.  Flera  runt  bordet  kan  
även  de  bidra.  
  
Beslutet  blev  att  Micke  ser  till  att  ett  embryo  kommer  fram  och  att  vi  sedan  tar  en  
träff  för  de  som  vill  vara  med  en  dag  16-‐‑18/2,  kl  12-‐‑15.  Christer  skickar  ut  doodle.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  berättade  kort  lite  vad  som  händer  på  AR:  

• AR  har  just  nu  111  medlemmar.  
• Ca  2500  deltagare  har  varit  med  på  ARs  aktiviteter  under  förra  året.  

o Frukostmöten,  expon,  seminarier  mm.  
• I  snitt  har  varje  aktivitet  varit  på  ca  2,5h  (totalt  6500  deltagartimmar).  
• För  mer  info  se  ARs  hemsida,  http://www.automationregion.com  

  
Automation  Expo  
I  år  kör  vi  5  expon,  3  på  våren  och  2  på  hösten.  Vi  söker  förslag  på  ställen  att  vara  på  
(ort  och  företag).  Saab  i  Arboga  tänkbart  till  hösten.  Västerås  blir  som  vanligt  i  juni  
med  tillhörande  NightAut  på  kvällen,  förslag  vara  på  ABB  finnslätten  om  det  går.  
Förslag  vara  på  GE  healthcare  i  Uppsala  (Christoffer  skulle  kolla).  
  
Övrigt  
Vi  försöker  få  till  en  aktuell  fråga  eller  intressant  föredrag  på  varje  lunchmöte  i  
gruppen  för  att  öka  intresset.  Förslag  på  ämnen  är  just  nu  ”CAX-‐‑bok  för  
beslutsfattare”,  affärsmodeller,  projektmodeller,  Office365,  datasäkerhet/kryptering,  
digitala  valutor,  beteendevetare-‐‑hur  vi  hanterar  information,  framtidsspaning.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 16/2  kl  12-‐‑13,  lunchmöte,    
• 16/3  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  affärsmodeller      
• 13/4  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  
• 18/5  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  
• 15/6  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  

Expodatum:      
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• 12/2  Automation  Expo  på  Westermo,  
http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20141208220153    

• 23/4  Automation  Expo      
• 16/6  Automation  Expo  i  Västerås.  NightAut  på  kvällen.  
• 17/9  Automation  Expo      
• 12/11  Automation  Expo  

Övrigt:  
• 3-‐‑4/9,  2015  blir  nästa  Automation  Summit.  
  


