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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2018-06-04 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: Kl. 12.00-13.45, möte affärsutvecklingsgruppen, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, 
Västerås. 
 
Kallade/Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva 
Per-Olow Ohlsson, Novotek Sverige AB  
Liselott Alnestig, Nebu 

 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic 
Niclas Sigholm, Sigholm konsult 
Bernt Henriksen, Automation Region

Karin Wiik, Automation Region  
Lars Krantz, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation(Ordf.) 
 
 
Frånvarande:  
Christer Gerdtman, Motion Control  
Thomas Frisk, Motion Control 
Soran Rashidzadeh, Acando Consulting AB 
Anders Dahlberg, Aros Circle AB 
Ulf Swedberg, Engineering4u 
Christer Nygren, Mälardalens Högskola 
Johan Ydeskog, Rockwell Automation 
Camila Medina, Schneider Electric Sverige AB 
Mikael Klintberg, Unibap 
 
 
Agenda 

• Runt bordet – läget hos medlemsföretagen 
• Projekt beställarkompetens – status 
• På gång på Automation Region – planerat och redan genomfört + frågor 
• Förslag på förtydligande – vad ska gälla för AU-gruppen 

• Övriga frågor 

- Hur kan vi skapa effekt/sprida mer tillsammans  
- Idélista – vad vill vi driva vidare 
- Planering för hösten 

 
Laget runt 

Sigholm 
Consulting 

Niclas 
Sigholm 

Fler förfrågningar än vi klarar av. 
 

Addiva Johan 
Eklund 

Mycket att göra. Har en mjukvarukonsult ledig under sommaren. 6-
7 kontorsplatser lediga att hyra inom kort. Sigurdsgatan 21. 2 min 
promenad till tågstationen 

Nebu Liselott 
Alnestig 

Har lite lugnare efter GDPR införandet. Fortsätter med GDPR 
nätverk med träffar. Vill expandera och bli fler. Har anställt två 
personer. 

Novotek Per-Olow 
Ohlsson 

Mycket arbete i.o.m. digitaliseringen. 
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Karlskoga 
Automation 

Eva 
Holmström 

Många förfrågningar. Arbetar med prioritering av order och 
rekrytering 

SCG Nordic Fredrik 
Vetander 

Inköpskonsulting. Hjälper bl.a. kunder att öka sin EBIT, genom att 
spara i sina inköp. Utbildningar. Duktiga på elektronik, mekanik, 
m.m. Marknaden är god. Har samarbete med Compendium för sälj 
och att boka möten 

Automation 
Region 

Karin Wiik 
Lars Krantz 
Bernt 
Henriksen 
 

Höstplanering för fullt : 4 st Automation Expo i september. 
Tider /aktiviteter redovisas separat nedan. 

 
 
Projekt Beställarkompetens  
Testutskick 2 har gjorts till samma bolag som fick första utgåvan + AU-gruppen. 
AU:s övergripande mål med projektet diskuterades och vi vill öka antalet medlemmar, få fler deltagare 
på aktiviteter och få igång användandet av verktyget under hösten. Avgränsning under hösten till 
Version 1= SME-företag, beslut i december om avancerade varianter ska tas fram 2019. 
 
Genomgång av föreslagen projektplan/lanseringsplan med teaser i juni (artikel) och därefter lansering i 
augusti/september med nya utskick/inbjudningar, inspirationsföreläsning på nätet, frukostmöten och 
workshops.  AU-gruppen spelar en viktig roll här då det gäller att inspirera, sprida info om verktyget 
och vårt syfte att skapa bättre affärer för alla genom kunskapslyft. 
 
Beslutades att anta föreslagen plan. Uppdrogs åt Eva att sammankalla till ett extra möte med AU-
gruppen i augusti för att gå igenom verktyget och frågor samt ge alla en genomgång av ppt-
presentation vi alla kan använda under hösten. 
 
Beslutades att AU-gruppen fortsättningsvis ska agera Styrgrupp för projektet och att Bernt & Eva 
tillsammans med projektgruppen sköter detaljplanering. 
 
På gång på Automation Region 

- Frukostmöten och Do-tanks inplanerade:  
- 7/6 Do-tank på RISE SICS nya labb 
- 4/9, 6/9 (Sthlm, V-ås); Administratörsrobotar 
- 2/10, 5/10  (Sthlm, V-ås); Frukostmöte (ej klart m ämne) 
- 9-11/10 Automation Summit på ScanAutomatic i Gbg – tåg mm ordnas – utställning i 

samlingsmonter eller Digimania (startups) 
- 6/11, 8/11 (Sthlm, V-ås); Automations- och robotlyftet (+Beställarkompetens som ämne) 

 
AU gruppen välkomna att pitcha Beställarkompetens : 2 min i början av mötena 
 

- Automation Expo inplanerade: 
September: 4 expon planerade på 4 orter Luleå, Karlstad, Borås, Malmö – i samarbete med 
PILAR-projektet – Swerea, IUC, Robotdalen och Automation Region 
 

Diskussion: Elmiamässan var mkt folk, medan elektronikmässor i Sthlm regionen inte lockat så 
mycket folk i år. Möjlig förklaring: Högkonjunktur: Många har inte tid att gå på Expo. Eller måste det 
till en förnyelse för att locka folk. 
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Förslag på förtydliganden – vad ska gälla för AU-gruppen 
Eva presenterade förslag på tillämpliga regler som antogs av mötet.  

• 14 företag/org representerade nu = bra storlek (för bra möten) 
• Deltagande på månadsvisa möten + i aktiviteter 
• Bra med ”Vikarie” om du ej kan delta (utan närvaro i 6 månader anses du  ha avgått) 
• Beslut fattas på mötena – av de som närvarar 
• Hur länge ska man vara med – 3-år – med omval o rätt att stiga av 
• Får inte bli en sammanslagen konkurrent (tex prisjämförelser) 
• Relevanta KPI – hur vill vi bli utvärderade årligen? Aktiviteter, idéer, möten. 

 
 
 
Övriga frågor 
 
AU gruppen: Eva har skickat ut dokument för att ”lära känna varandra” – dvs vi kan bli bättre på att 
affärsutveckla om vi vet hur vår sammanlagda kompetens ser ut  - listan fylls på efter hand.  
 
Hur kan vi skapa effekt/sprida mer tillsammans: blir ett bra tillfälle då vi ska lansera 
Beställarkompetens 
 
Hur blir vi relevanta för hela Sverige? Förslag att byta namn till Automation Sweden. Att diskutera 
vidare inom AU gruppen. Automation Region ska fungera för att stärka svensk automation. 
 
Idélista  – vad vill vi driva vidare – behöver fyllas på och prioriteras. Se nedan. 
 
Utvärdering av dagens möte: AU gruppen vill diskutera hur vi kan får mer affärer, som grupp. Andra 
sätt än mässor. Hur arbetar vi med rekryteringsfrågor? Hur ska vi marknadsföra oss. Mer expo och 
mässor. Samarbeta inom gruppen. Omtag på hur vi håller expo behövs. Försäljningsprocessen har 
blivit annorlunda under senare år. Förslag på ett digitalt expo.  
 
Ett tema per AU- gruppmöte framöver (rekrytering, expo, samarbeten mellan företag)?  
 
AU gruppen bör fokusera mer på affärsutveckling av medlemsföretagen. 
 
Inplanerade datum för höstens AU-möten: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 


