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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-04-11 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  möte  affärutvecklingsgruppen,  CAG,  Slottsgatan  21,  Västerås.  
 Kl.  13.00-‐‑13.30,  rundtur  CAG.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Pamela  Christensson,  Addiva  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

Frånvarande:  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Vårens  aktiviteter  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Dagens  värd  var  Pamela  på  Addiva,  så  dagens  möte  hölls  hos  dem.  Konsultbolagen  
upplever  att  det  är  fortsatt  trögt  i  Västerås.  Det  verkar  vara  bättre  drag  i  andra  delar  
av  Sverige  än  Västerås  just  nu.  Många  jobb  verkar  skjutas  till  hösten.  
Industrikonsulter  har  arbete,  men  mjukvarukonsulter,  speciellt  dotnet,  är  det  svårare  
hitta  uppdrag  till  just  nu.  Det  låga  energipriset  ställer  till  det  för  många  kunder.  
Däremot  arbeten  som  går  ut  på  att  reducera  kostnader  är  mer  intressanta  för  
kunderna  nu.    
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  Klintberg  berättade  att  VINNVÄXT  satsningen  om  146  miljoner  på  10  år  till  
AR  u kommer  att  dra  igång  nu  och  man  kommer  till  att  börja  med  rampa  upp  med  
folk  som  redan  är  inne  och  arbeten  för  AR.  Uppbyggnad  av  den  nya  organisationen  
håller  på  att  riggas.  Organisationen  kommer  att  växa  från  3  st  fast  anställda  till  6  st.  
  
AR  kommer  agera  mötesplatform  för  att  knyta  ihop  medlemsföretagen  med  forskare  
och  andra  intressanta  aktörer  för  att  utveckla  automationsbranschen  och  dess  
medlemmar.  Syftet  är  att  skapa  förutsättningar  för  framgång.  Automation  +  IT  =  
Digitalisering.  Mycket  informerande  och  möten  just  nu.  Blir  en  hel  del  små  
förstudieprojekt.  
  
Som  vanligt  gäller  det  att  titta  på  AR’s  hemsida  för  mer  information.  
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Vårens  aktiviteter    
Inplanerade  expon    

• 21/4,  OBSERVERA  expot  är  inställt.  Lokalen  vi  skulle  vara  i,  en  nybyggd  
matsal  mellan  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta,  är  ej  klar.  

• 15/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.    
• 15/9  Preliminärt  Automation  Expo  Volvo  CE,  Eskilstuna  (P-‐‑O  kollar)  
• 17/11  Preliminärt  Automation  Expo  Metso,  Sala  

  
Kommunikationsgruppen  önskar  att  NightAut  tar  vid  då  expot  på  Mälarenergi  
slutar.  Affärsutvecklingsgruppen  önskar  en  mellanakt  på  ca  1  timme  så  att  
utställarna  hinner  lämna  bort  grejerna  och  bilar.  Som  förslag  är  att  man  gör  en  
rundtur  på  Mälarenergi  som  mellanspel.  
  
Lunchmötena  

• 16/5,  Acando  
• 13/6,  värd  sökes  

  
Diskussion    
Christer  påpekade  att  då  Affärsutvecklingsgruppen  har  många  förslag  och  
aktiviteter  på  gång  och  gärna  ser  att  någon  av  de  nya  i  AR’s  framtida  organisation  
kan  gå  in  och  stötta  affärsutvecklingsgruppen  genom  att  hjälpa  till  och  driva  några  
av  gruppens  förslag  och  aktiviteter.  Detta  skulle  även  då  avlasta  processledarna.  
  
Exempel  på  aktiviteter  som  gruppen  vill  genomföra/har  förslag  på  är:  

• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
• Konsultskola  
• Nya  affärsmodeller  
• Affärslots  
• Nätverksaktiviteter  med  öppet  hus  

  
Affärsmodeller  för  tjänsteföretag,  fortsättning    
Arbetet  med  att  utveckla  nya  affärsmodeller  fortsätter.  Christer  Nygren  och  Erik  
Lindhult  kör  pilotrunda  nu  och  arbetet  går  vidare,  Prevas,  CAG  och  Motion  Control  
har  blivit  djupintervjuade.  Forskningsansökan  som  lämnades  in  har  kommit  ett  steg  
närmare  att  bli  beviljad.  Den  nya  ansökan  för  affärsmodellutveckling  har  fokus  på  
innovation,  ledarskap  och  värden.  Vi  har  blivit  kallade  till  en  hearing,  dvs  nära  mål  
för  att  få  finansiering.  
  
Expon  efter  frukostmötena.  
Detta  har  realiserats  och  AR  tar  över  detta.  
  
”Konsultskola”  
Fortsatt  önskemål  om  detta  från  gruppen.  
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Övrigt  –  Dagens  tema  
Niklas  Sigholm  på  Sigholm  konsult  (de  är  11  st  nu)  höll  ett  föredrag  om  sitt  företag  
och  hur  de  arbetar  med  appar  och  annan  molntjänstbaserad  teknik.  De  använder  
idag  olika  applikationer  för  internt  bruk.    
  
Sigholm  konsult  arbetar  med  effektivisering    av  energi.  Verksamhetutveckling,  
optimering  (drift  och  process)  och  projektledning  mot  främst  kommunala  
energibolag.  De  har  en  lite  annorlunda  affärsmodell,  med  gratis  kunskap  till  
kunderna.    De  skänker  bort  ramverket  så  att  säga  och  tar  betalt  för  extratjänsterna.  
De  har  samma  affärsmodell  som  apparna  kan  man  säga.  
  
De  testar  många  appar,  minst  1  veckas  testtid  per  app,  för  att  se  om  de  fungerar  eller  
ej.  Apparna  fungerar  sömlöst  med  varandra.  Det  fina  är  att  det  inte  kostar  någonting.  
Vill  man  använda  betalvarianten  kostar  alla  appar  typiskt  100kr  per  månad  och  
användare.  Exempel  på  appar  och  hur  de  använder  dem  är:  

• #slack  -‐‑  Hjärtat  i  en  decentraliserad  grupp.  Ingen  kundkänslig  information  
läggs  där  

• Drop-‐‑box  –  Där  använder  de  betalversionen.  Känslig  info  läggs  i  drop-‐‑box.    
• SurveyMonkey,  undersökningar  skickas  varje  vecka  till  kunderna.      
• Trello,  ett  aktivitetsverktyg.  Är  ett  agilit  verktyg.  De  har  tidigare  använt  

Wounderlist,  men  Trello  ersätter  det  nu.  
• Mailchimp.  E-‐‑postutskickare.  
• CRM    -‐‑  Pipedrive,  där  låter  de  alla  kontakter  delas  med  alla    
• Utbildning  Audible    
• Ljudböcker  Lynda  -‐‑  videoutbildningar  (3.500  kr  per  år  och  användare)    
• Storytell  -‐‑  Dela  bilder  
• Timesheet  -‐‑  Tidsrapportering      
• Småappar  Office  lans  mdl.  

  
Niclas  gav  ut  ett  boktips:  ”Get  things  done”  av  David  Allen.      
(Svenskt  titel:  ”Få  det  gjort!  Svart  bälte  i  vardagseffektivitet”  -‐‑  David  Allen)  

  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 16/5,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte  hos  Acando.  
o 13.00-‐‑13.30  Studiebesök,  rundtur  i  lokalerna  för  de  intresserade.  

• 13/6,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 15/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.    
• 15/6  Night  Aut  på  kvällen,  i  Västerås  

  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html  
Där  hittar  ni  även  protokoll  från  tidigare  möten.  


