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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2017-11-13 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: Kl. 12.00-13.30, möte affärsutvecklingsgruppen, Värd: Addiva, Sigurdsg. 20, Västerås. 
 
Kallade/Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva 
Anders Dahlberg, Aros Circle AB 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Niclas Sigholm, Sigholm konsult 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Bernt Henriksen, Automation Region AB  
Åsa Lagerstedt, Automation Region 
Karin Wiik, Automation Region (Ordförande) 
 
 
 
 

 
Frånvarande: 
Bosse Peth, Beijer Electronics Automation 
Per-Olow Ohlson, Novotek Sverige AB 
Johan Ydeskog, Rockwell Automation 
Georg Lannge, Schneider Electric Sverige AB. 
Soran Rashidzadeh, Acando Consulting AB  
Mats Sedlacek, Atea 
Ulf Swedberg, Engineering4u 
Christer Nygren, Mälardalens Högskola 
 
 
 
 

Agenda 
• Laget runt 
• Reflektion på Automation summit och Expo på GE Healthcare  
• Planering för Expon, våren 2018 
• Resultat av arbetsmöte kring Konsultskola och CAX bok, samt 

affärsutveckling inom AR (Eva) 
• Inför affärsutvecklingsmöte med Hull Business School 23/11-17 
• Mötesdatum för våren 

  
Laget runt 

- Addiva: Alla konsulter utstålda 
- Karlskoga Automation: Alla konsutler utsålda t.o.m. Q1 
- Sigholm: Energibranschen i en utmattningskurva. Stor osäkerhet: Var kommer 

affären finnas i framtiden? Business as usual, men energibolagen investerar 
inte. 

- Motion Control: Energibolag klagar på för låga energipriser. 
Kraftelektroteknik. SAAB efterfrågar 300 konsulter inom elektronik, t.ex. 
seniora VHDL programmerare. Det är högkonjunktur. Ev.planerar Motion 
Control en rekryteringsresa till Portugal. Finns fler intressenter? 

- Aros circle: Många uppdrag på mjukvaruprogrammering. Färre på 
projektledning. 

- Automation Region/Bernt: Stor efterfrågan på PLC programmering. 
  
Reflektion på Expo på GE Healthcare  

- Bästa Expot hittills 
- Speciellt bra var att GE Healthcare var så intresserade av oss utställare. 
- Första gången jag fick så djupa frågor från GE:s egna mässbesökare. Mycket 
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kunniga. 
- Tid: Vore bäst att ha något i början, sedan utställning och sist guidningen. För 

att få folk att vara kvar.  Folk kom inte tillbaka efter den guidade turen. 
 
Reflektion på Automation Summit: 

- Bra föreläsare 
- Cattis bra som moderator 

  
Planering för Expon, våren 2018 

- Inget expo i November. Bernt undersöker med företag i Köping. 
- Planering för expon i Umeå och Luleå under Q1 2018 

  
Resultat av arbetsmöte kring Konsultskola och CAX bok, samt affärsutveckling 
inom AR (Eva) 

- Eva har gjort en rundringning bland företag, som visat ett stort behov. 
- Som leverantör ska du bevisa att du förstått kundens process. Behöver 

godkänna kravspecen från kunden. 
- ”Offerera det kunden vill ha, inte det kunden frågar efter”. 
- Som beställare behöver man förmedla till leverantören att specifikationen ej är 

fullständig. De behöver informeras om hur de ska ställa ut förfrågan. 
- ”Få leverantörerna att offerera det du vill ha”. 
- Johan Y kunde ge massor med exempel. Bra att ha detta med i ”boken”. 
- Användarcentrerad utvecklingsprocess. 
- Eva visade en presentation av en första förstudie.  
- Beslut: AU gruppen vill gå vidare med projektet och anlita Eva för att föra 

projektet vidare.  
- Ett första webverktyg för beställarkompetens, samt plan för hur AU 
gruppen, Automation Region, medlemmar, samt andra företag kan arbeta 
med detta verktyg ska lanseras i mars 2018.  
- En ansökan ska även skickas in till Vinnova, inom utlysningen för: 
https://www.vinnova.se/e/kunskapssatsningar-for-industrins-
digitalisering/kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-
industrin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medi
um=email&utm_source=apsis-anp-3 
Ansökan senast 1:a feb 2018. Projekt får starta 22:a mars 2018. 

- Affärsmodellering, Hull Business School 23/11-17 
Karin informerade om ovanstående event. 

 
Övrigt 
• Konsultbolag skapar då och då produkter som är avknoppningar från 

storbolag. Kan dessa hanteras och förvaltas i en gemensam process, så att de 

https://www.vinnova.se/e/kunskapssatsningar-for-industrins-digitalisering/kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-industrin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.vinnova.se/e/kunskapssatsningar-for-industrins-digitalisering/kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-industrin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.vinnova.se/e/kunskapssatsningar-for-industrins-digitalisering/kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-industrin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.vinnova.se/e/kunskapssatsningar-for-industrins-digitalisering/kunskapsspridning-for-okad-digitalisering-i-industrin/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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kommer till nytta och inte tappas bort? Process och struktur? Kan någon 
organisation, t.ex. Synerleap eller företag ansvara för detta?  

  
 
Nästa möte 

• 11/12, kl 12.00-13.30 Lunchmöte. Expectrum, Kopparbergsv. 10 
• Agenda (Preliminär): 

- Laget runt 
- Mötesdatum för våren, AU gruppen 
- Planering för Expon 2018 (Bernt) 
- Projekt beställarkompetens (Eva) 
- Övrigt 
  - Rekryteringsresa – Finns intressenter? 
  - Produkter som knoppas av storbolag. Process eller mottagare för dessa? 
 

Kalender och nästa möten för gruppen: 
• 11/12, kl 12.00-13.30 Lunchmöte.  
• 1/3 2018, Lansering av IT verktyg för Beställarkompetens (Preliminärt datum). 

 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 

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

http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html
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