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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-10-12 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Expectrum,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

  
Frånvarande:  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB

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

  
Runt  bordet  
Niclas  Sigholm  var  ny.  Vi  körde  en  presentationsrunda  samt  allmänna  läget.  
Konsultbolagen  upplever  att  det  är  hyfsat  drag  på  marknaden,  det  ser  ganska  bra  ut,  
speciellt  jämfört  med  i  våras.  Förfrågningar  på  både  små  och  stora  projekt.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  om  olika  aktuella  AR  aktiviteter,  se  bilaga  för  detaljer:  

• Automation  Region  har  nu  starta  ett  aktiebolag,  detta  för  att  kunna  hantera  
moms  mm.  Blir  ett  aktiebolag  med  särskild  vinstutdelningsbegränsning  (svb).  
Bolaget  heter  Automation  Region  i  Sverige  AB  (svb).  

• Arbetet  med  finansieringen  fortsätter.  AR  har  gått  vidare  i  Vinnväx-‐‑processen  
hos  Vinnova.  

• Summering  Automation  Summit.  Utställare  och  besökare  var  nöjda.  
• En  ny  marknadsundersökning  inom  Automation  har  gjorts.  
• Internationaliseringscheckar,  finns  chans  söka,  2,5  miljoner  ska  ut  i  år.  
• Högskolan  har  fått  beviljat  pengar  för  utbildningar  mm  inom  automation.  

Finns  chans  för  företagen  vara  med  och  utveckla  sin  befintliga  personal.    
• MdH  kommer  göra  en  KKS  ansökan,  mer  info  senare  för  intresserade  företag.  
• Julminglet  blir  av  den  15  december  på  Expectrum,  från  kl  16-‐‑19.  
• Mässor  2016.  Kommit  förslag  till  AR  att  vara  med  på  ett  antal  mässor.  Vi  går  

ut  med  en  förfrågan  om  vilka  mässor  folk  vill  gå  på  samt  om  intresse  finns  för  
samutställning  eller  samordning,  främst  för  små  och  medelstora  företag.  

• Micke  visade  upp  lite  KPI  (nyckeltal)  för  Automatin  Region.  
• För  mer  info,  se  hemsidan.  Vill  ni  ha  in  några  nyheter  på  AR’s  hemsida  

kontakta  Anna  Sandberg.  
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Automation  Expo  

• 19/11,  SAAB  i  Arboga.  Besöksinbjudan  och  utställarinbjudan  är  klart.  Blir  i  
gamla  robotmuseumet.    

• Eventuellt  ett  extra  expo  hos  Eberspächer  i  Nyköping  den  1/12.  
  
Affärsmodeller  
Vi  diskuterade  vad  workshopen  om  affärsmodeller  gav.  God  samsyn  bland  
deltagarna  hur  (konsult)  världen  ser  ut.  Bra  att  man  fick  träffas  och  prata  med  
varandra.  Deltagarna  tyckte  att  det  vore  bra  om  man  kunde  få  sitta  ner  och  fokuserar  
på  vad  man  kan  förbättra.  Gärna  mer  visionära  förslag  från  Christer  Nygren.  
  
De  som  var  med  tycker  en  fortsättning  vore  intressant,  ett  förslag  på  fortsättning  är:  

• Enkät  efter  seminariumet  som  ni  får  svara  på.  Ge  egna  kommentarer  och  
önskemål  där.  

• Att  Christer  Nygren  har  en  timmes  intervju  med  varje  företag  där  ni  i  detalj  
mer  kan  presentera  era  utmaningar.  

• Allmänt  hållen  uppföljning  i  enkätformat  om  ca  två  månader.    
• Att  vi  har  en  återträff  om  ca  tre  månader.  

  
Kungen  med  sällskap  var  ju  på  besök.  
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CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Under  affärsutvecklingsmötet  kom  det  åter  fram  att  kunderna  har  svårt  att  ta  beslut  
av  olika  anledningar.  Diskussionen  idag  spann  vidare  på  detta  och  tidigare  
diskussioner  om  ämnet:  

• Ibland  har  de  inte  kompetensen.    
• Ibland  efterfrågas  mer  fakta,  (trots  att  undersökningar  visar  att  30%  av  den  

information  de  redan  har  räcker  för  ett  beslut).    
• Ibland  är  frågan/ansvaret  uppdelad  på  flera  personer.  (Hur  fånga  upp  detta?)  
• Ibland  saknar  de  någon  ansvarig  på  delar  av  det  som  behöver  beslutas.  
• Ibland  förstår  inte  kunden  hur  det  som  ska  köpas  in  är  kopplat  till  deras  

strategi  och  verksamhet.  
  
Kunderna  behöver  alltså  förutom  att  få  bättre  beställarkompetens  även  kunna  få  
fram  ett  mer  koncentrerat  beslutsunderlag.  De  har  idag  för  dålig  kompetens,  för  
lite/mycket  fakta,  saknar  beslutspersoner  på  vissa  frågor,  förstår  inte  hur  det  hänger  
ihop  med  den  egna  verksamheten,  mm.  
  
Vi  skulle  alltså  behöva  titta  på  detta  (”caset”)  ur  kundens  perspektiv.  

Hur  kan  vi  hjälpa  kunden  att  ta  beslut?  
  
Johan  har  en  hemsida  om  detta.  Bernt  har  hållit  en  hel  del  presentationer  inom  detta.  
Beslut  att  Micke,  Bernt  och  Johan  tar  ett  telefonsamtal.  
  
Övrigt  
Fredrik  undrade  igen  om  intresset  för  att  ha  små  träffar  för  gruppens  medlemmar.  
Träffarna  skulle  kunna  vara  studiebesök  hos  varandra,  små  kompetensutbildningar  
(lär  dig  hantera  Excel,  Office365  etc.  effektivare),  ”molnet”  (tjänster,  säkerhet,  
skillnader  gratis  och  betaltjänster).  CRM  (Visual  base).  Nyttiga  gratis-‐‑appar.      
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 16/11,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 14/12,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 19/11,  kl  11.00-‐‑14.00,  Automation  Expo  hos  SAAB  i  Arboga.  
• (prel.)  1/12,  kl  11.00-‐‑14.00,  Automation  Expo  hos  Eberspächer  i  Nyköping.  
• 15/12,  kl  16.00-‐‑19.00,  julminglet  på  Expectrum.  

  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


