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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-01-18 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Motion  Control,  Ängsgärdsgatan  10,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  (telefon)  

Frånvarande:  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  
  
  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Vårens  aktiviteter  

o Inplanerade  expon.  Lunchmötena.  Affärsmodeller.  Andra  aktiviteter.      
• Diskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Överlag  tycker  alla  att  det  är  lite  lugnare  nu,  att  det  mattats  av  lite  sedan  sist.  Det  
finns  dock  bra  drag  inom  visa  områden  och  på  vissa  orter.  I  Mälardalen  är  det  dock  
lugnare  än  tidigare.    
  
Produktbolagen  upplever  att  den  tillverkande  industrin  ligger  lite  lågt  med  sina  
beställningar,  men  de  har  önskelistor  på  vad  de  vill  ha,  men  avvaktar  med  
beställningar.  
  
Konsultbolagen  har  att  göra,  men  önskar  mer  arbeten.  Flera  av  bolagen  har  folk  på  
bänken.  Dock  är  det  bra  drag  inom  vissa  områden,  tex  folk  som  kan  800xA,  samt  
konsultbolagen  anställer  folk  med  bra  konsultprofiler.  Tex  Acando  söker  folk.  
  
Spekulation  i  att  det  är  nya  budgetar,  folk  har  varit  långlediga  och  att  cheferna  inte  
ännu  vet  vilka  projekt  som  ska  prioriteras  (bemannas)  och  till  vilken  kostnad.  Flera  
större  konsultköpare  har  mindre  att  göra  just  nu,  vilket  resulterar  i  sämre  beläggning  
hos  konsultbolagen.  Att  det  är  skakigt  ute  i  världen  gör  inte  saken  bättre.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  om  vad  som  hänt  sedan  sist:  

• Håkan  Nytorp  ska  flytta  till  Singapore.  Oklart  vem  som  blir  ny  ordförande  i  
AR.  ABB  har  ändrat  i  chefsstrukturen.  

• MdHs  rektorn  Karin  Röding  ska  sluta.  Paul  Pettersson  blir  ställföreträdande.  
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• AR  har  nu  121  medlemmar  och  samarbetspartners.  
• Gruppens  medlemmar  har  fått  svara  på  en  mässenkät.  Micke  informerade  om  

vilka  AR  ska  vara  med  på,  på  ett  eller  annat  sätt.  Det  blir  ITF-‐‑dagarna  i  
Stockholm  3-‐‑4/2,  ELMIA  i  Jönköping  10-‐‑13/5,  Entreprenörsveckan  i  Båstad  20-‐‑
23/6,  Scanautomatic  i  Göteborg  4-‐‑6/10,  PiiA  Summit  i  Västerås  9-‐‑10/11.  

o Micke  skickar  ut  listan.  
  
Vårens  aktiviteter    
Inplanerade  expon    

• 11/2,  AR-‐‑expo  hos  Ebersprecher  i  Nyköping.  OBSERVERA!  Detta  expo  
kommer  att  ställas  in/flyttas  i  tid  då  vi  inte  har  fått  expot  bekräftat  från  
Nyköpingshåll.    

• 21/4,  AR-‐‑expo  hos  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta.    
• 16/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.  (16/7  är  rätt  datum,  17/6  var  fel  datum).  

  
Lunchmötena,  värdföretag  sökes    

• 18/1,  Motion  Control,  Västerås.    
• 8/2,  Prevas,  Legeringsgatan  18  
• 14/3,  CAG,  Slottsgatan  21  
• 11/4,  värd  sökes  
• 16/5,  värd  sökes  
• 13/6,  värd  sökes  

  
Affärsmodeller  för  tjänsteföretag,  fortsättning    
De  som  var  med  på  första  seminariet  http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20150914101647  
har  fått  svara  på  en  enkät  om  de  vill  vara  med  på  en  fortsättning,  vilket  alla  ville.  
Noterbart  är  att  företag  som  arbetar  med  tjänsteförsäljning  fortfarande  använder  
produkttermer  (leverans,  produkt)  då  de  ska  sälja  sin  tjänst.  
  
Christer  Nygren  pratade  om  möjlig  fortsättning:  

• Intervju  med  respektive  företag  
• Skapa  värde  på  nya  sätt  (värdeskapande)  
• Ledarskap,  leda  det  nya  ”värdet”.  
• Nätverksperspektiven  

  
Tidsbokning  för  intervju  finns  en  Doodle:  http://doodle.com/poll/bkzygk6xizhabde8  
  
Högskolan  har  en  ansökan  på  gång,  där  de  söker  partners,  så  företagen  som  vill  vara  
med  ska  anmäla  sitt  intresse  för  detta  genom  en  avsiktsförklaring  (ej  bindande).  
Bigas  en  preliminär  projektbeskrivning  som  är  under  framtagning.  En  möjlighet  för  
ett  forskningssamarbete  under  3-‐‑4  år  med  fokus  på  ”värdedriven  innovation”.  
Kontaktpersoner  är  Christer  Nygren  och  Erik  Lidhult.  
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Andra  aktiviteter  som  drivs  i  gruppen    
Gruppen  kommer  att  fortsätta  driva  arbetet  med  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”  under  
2016  i  mån  av  tid  för  herrarna  Klintberg,  Ydeskog  och  Henriksen.    
  
Diskussion    
Diskussion  om  andra  aktiviteter  som  gruppen  ska  ägna  sig  åt.  
  
Expon  efter  frukostmötena.  
Önskemål  om  att  köra  expon  samtidigt/efter  frukostmötena.  Detta  är  något  vi  ska  
fixa  till.  Vi  tar  med  oss  detta  och  återkommer  framöver  exakt  hur  vi  gör  detta.  
  
”Konsultskola”  
Flera  konsultföretag  har  problem  med  att  hitta  bra  ”konsultfolk”.  Önskemål  om  att  
företagen  får  lära  sig  hur  man  tar  hand  om  och  lär  upp  färskingar.  Samt  att  de  
”färska”  får  en  duvning  i  hur  det  är  att  arbeta  som  konsult  och  hur  man  bör  agera  
(etik,  affärschanser,  sälja  sig  och  företaget  mm).  Öka  deras  ”konsultmässighet”.  

• Hur  ta  in  folk  o  lära  upp  dem.  Har  vi  gett  konsulterna  rätt  förutsättningar  
göra  ett  bra  uppdrag?  Vet  konsulten  vad  kunden  förväntar  sig?  

• Konsulthandbok.  Prevas  har  tagit  fram  en.  
o Få  folk  förstå  vilka  signaler  de  sänder  ut.  Tog  konsulten  bort  

fikamuggen,  gick  först/sist  till/från  fikat.  
o Hur  håller  man  en  presentation  (ta  ett  djup  andetag,  förered  dig,  stå  

bredbent,  hur  många  kommer,  klä  sig  rätt).  
• Få  tag  på  någon  beställare  (hög  inköpschef/teknikchef)  som  berättar  om  hur  

de  ser  på  konsultrollen  (bra  och  dåliga  saker).    
• Utveckla  konsulterna  i  ett  konsultspel.  Konsultrollen/konsultmässighet.  

  
Övrigt  
Christer  Nygren  undrade  om  det  fanns  intresse  av  att  ta  emot  en  student  från  Indien  
som  läser  10-‐‑12  veckor  och  sedan  ska  ut  på  ”internship”,  dvs  praktik,  i  6-‐‑8  veckor.  
Studenterna  är  på  master  nivå  i  business  administration.  Intresserade  kan  höra  av  sig  
direkt  till  Christer  Nygren.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  

• 8/2,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte  hos  Prevas,  Legeringsgatan  18  Västerås.    
o 13.00-‐‑13.30  Studiebesök,  rundtur  i  lokalerna  för  de  intresserade.  

• INSTÄLLT  -‐‑  11/2,  AR-‐‑expo.  
• 14/3,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte,  hos  CAG,  Slottsgatan  21,  Västerås.  

o 13.00-‐‑13.30  Studiebesök,  rundtur  i  lokalerna  för  de  intresserade.  
• 11/4,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 21/4,  AR-‐‑expo  hos  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta.  
• 16/5,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 13/6,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
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• 16/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.  
o (Av  tradition  brukar  NightAut  bli  samma  dag  som  expot  i  Västerås.)  

  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


