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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-10-10 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Pamela  Christensson,  Addiva  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Karin  Wiik,  Automation  Region  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  (telefon)  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

Frånvarande:  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Johan  Eklund,  Gerdins  Components  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
  
  
  
  
  
  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Allmän  information  /  Information  från  AR  
• Expon  &  mässor  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
De  flesta  konsultbolagen  tycker  att  det  har  börjat  dra  bra  på  Västeråsmarknaden,  
speciellt  de  senaste  veckorna  har  det  svängt.  Det  är  fortfarande  bra  drag  i  Göteborg  
och  Stockholm.  Överlag  tycker  alla  bolag  att  det  går  åt  rätt  håll.  
  
Karin  Wiik  är  ny  på  Automation  Region  sedan  1/9.  Hon  är  projektledare  näringsliv.  
Så  hon  kommer  arbeta  med  affärsutvecklingsgruppen.  Hon  kommer  vara  med  varje  
gång  framöver  på  våra  möten  och  Micke  Klintberg  då  och  då.  
  
Allmän  information  /  Information  från  AR  
AR  består  idag  av  11  personer  på  fördelade  på  ca  7  heltidstjänster.  De  flesta  hittar  ni  
på  AR’s  kontaktsida:  http://www.automationregion.com/kontakta-‐‑oss.html  
  
Finns  även  en  presentation  på  de  nya  och  deras  roller  upplagd  på  hemsidan:  
http://www.automationregion.com/nyheter/nya-‐‑medarbetare-‐‑pa-‐‑automation-‐‑
region.html    
  
Förutom  Karin  och  Micke  kommer  vår  grupp  komma  i  kontakt  med  Carola  
Ryttersson  som  kommer  hjälpa  till  med  att  boka  expon  mm.  (Anna  Sandberg  är  
tjänstledig  till  nyår.)  
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Aktiviteter  –  Expon  &  mässor  
Expot  som  var  tänkt  vara  på  Volvo  CE  krockade  med  ett  annat  evenemang  på  Volvo.  
Så  det  skjöts  på  framtiden.  Expot  17/11  hos  Metso  i  Sala  är  osäkert,  så  eventuellt  kan  
det  bli  Volvo  istället.  
  
Gruppen  beslutade  att  vi  kör  ett  expo  till  i  år  och  siktar  på  tre  under  våren.  Förslagen  
var  att  ha  ett  i  januari/februari,  ett  i  april/maj  och  ett  i  mitten  juni  (Västerås).  
  
Förslag  på  företag  under  våren  och  vem  som  kollar  upp  till  nästa  gång  är:  

• Metso  i  Sala  (Micke)  
• Volvo  i  Eskilstuna  (Micke)  
• GE  healthcare  i  Uppsala  (Karolina)  
• GKN  i  Köping  (Bernt)  
• Quintus  i  Västerås  (Pamela)  

  
Förslag  kom  även  på  att  ha  expon  hos  Seco  Tools/Atlas  Copco  i  Fagersta.  
  
Aktiviteter  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Detta  är  en  högt  prioriterad  fråga  för  gruppen.  Förslaget  är  att  någon  extern  (konsult)  
tillsätts  för  att  dra  ihop  detta.  Folk  som  man  ska  prata  med/intervju  till  att  börja  med  
är:  Bernt  H  (Prevas),  Johan  Y  (Rockwell),  Micke  K  (AR),  Christoffer  Carlsson  
(Phoenix),  Jens  Molin  (Novotek).  
  
Kommentar  också  på  att  det  inte  enbart  är  dålig  beställarkompetens  hos  kunderna  
utan  även  dålig  beställarorganisation.  Detta  bör  man  ta  med.  
  
Frågor  som  lyftes  är  hur  detta  material  sedan  ska  sparas  och  presenteras.  Förslagsvis  
som  ett  utbildningsmaterial.  Media  kan  vara  eLearning,  APP,  PPT,  bok,  etc.  
  
Aktiviteter  -‐‑  Affärsmodeller  
Gruppens  företag  vill  ha  en  fortsättning  på  detta,  likaså  AR.  Christer  Nygren  som  
forskar  inom  området  är  intresserad  av  en  fortsättning.  För  att  kunna  bedriva  
forskning  inom  området  behöver  han  få  data  från  företagen.  Samt  eventuellt  medel  
(pengar)  från  AR.  Micke/Karin  ska  kolla  upp  om  och  hur  mycket  AR  kan  stötta  med.  
  
MDH  kommer  inte  agera  som  konsulter  för  företagen  utan  mer  lyfta  ett  antal  
intressanta  forskningsfrågor.  Som  kan  innefatta  att  beskriva  hur  andra  har  gjort.  Hur  
ekosystemen  kan  se  ut.  Tjänstetransformering.  Beteendeförändring  hos  kunden,  mm.    
  
Vill  man  veta  mer  så  rekommenderas  rapporten  ”Industriell  digitalisering”    
(S-‐‑kurveboken).  Är  ett  resultat  från  Piia-‐‑projektet.  Rapporten  laddas  ner  från:  
http://media.sip-‐‑piia.se/2016/01/Industriell-‐‑Digitalisering_WEB.pdf  
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Likaså  kommer  det  vara  en  workshop  om  affärsmodeller,  26/10,  Expectrum.  
http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20161005164629  
  
Christer  o  Christer  tar  ett  möte  med  Karin  o  Micke  om  hur  gruppen  ska  gå  vidare  
med  detta.  Kanske  behövs  ett  presentationsmaterial  om  Affärsmodeller  tas  fram  för  
att  beskriva  vad  MDH  kan  göra.  
  
Ett  tips  om  en  nytt  sätt  att  göra  affärer  är  Blockchain  med  Don  Tapscott  
https://gaming.youtube.com/watch?v=Pl8OlkkwRpc&list=PLrEnWoR732-‐‑
BHrPp_Pm8_VleD68f9s14-‐‑  
  
Aktiviteter  -‐‑  Konsultskola    
Detta  är  fortsatt  intressant  för  konsultbolagen  i  gruppen.  Man  önskar  ta  fram  en  
”CAX-‐‑bok  för  konsulter”.  Förslaget  här  är  att  vi  avsätter  en  extra  timme  på  nästa  
möte  för  de  som  är  intresserade  av  detta.  
  
Aktivitetsdiskussion  
En  ständigt  återkommande  fråga  är  hur  vi  kan  öka  engagemanget  i  gruppen.  
Önskemålet  från  gruppen  är  att  få  en  PL  (eller  annan  resurs)  från  AR  som  driver  
frågorna,  medan  medlemmarna  kommer  med  idéer,  tar  beslut  och  granskar.  Man  
önskar  se  mer  verkstad,  men  själva  har  varje  medlem  svårt  hinna  göra  något.  
AR  har  nu  resurser  så  det  går  att  satsa  50-‐‑100  tkr  för  att  utreda  en  fråga.  
  
Niclas  tycker  det  vore  intressant  om  gruppen  hade  Business  Intelligence  på  agendan.  
För  att  förstå  både  sin  egen  och  kundernas  verksamhet  samt  omvärlden.  Kanske  att  
det  fanns  någon  PR-‐‑byrå  i  reginen  man  kunde  samarbeta  med.  Vad  satsar  kunderna  
på,  best  practice,  Biznode,  etc.  
  
Övriga  frågor    
Gruppen  kommer  arbeta  med  följande  frågor:  

• Expon  
• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare.  
• Affärsmodeller,  paketering  av  affären.    
• ”Konsultskola”.    
• Utbildningar.    
• Kunskapsseminarier.    

  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 7/11,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
• 17/11,  Automation  Expo  Metso,  Sala.  
• 12/12,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
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Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html  
Där  hittar  ni  även  protokoll  från  tidigare  möten.  
  

AR-‐‑kalendern  
• 26/10  workshop  om  affärsmodeller,  Expectrum.  

http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20161005164629  
• 26/10  afterwork  hos  Motion  Control  (kvällen).  Hör  av  er  till  Fredrik  Modigh.  
• 9-‐‑10/11,  PiiA  Summit  i  Västerås.  http://sip-‐‑piia.se  
• 24/10,  HUB  2016,  energy  conference,  Västerås.  http://hub2016.se  
• 12-‐‑13/10,  2017  Automation  Summit  i  Västerås  
  

För  mer  information,  se  AR’s  hemsida:  http://www.automationregion.com  
  


