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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-05-16 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Acando,  Kopparbergsvägen  6,  Västerås.  
 Kl.  13.00-‐‑13.30,  rundtur  Acando.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
  

Frånvarande:  
Pamela  Christensson,  Addiva  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Allmän  information  
• Information  från  AR  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Folk  upplever  att  det  är  segt  på  marknaden  i  Västerås.  Kunderna  har  att  göra  men  
inga  pengar.  Man  får  prata  med  kund  men  inga  besluts  tas.  Överlag  lite  dålig  
beläggning  hos  konsultbolagen.  Prevas  anställer  dock  folk.  
  
Det  upplevs  som  att  det  är  bättre  drag  i  Stockholm  och  framförallt  i  Uppsala  och  
Södertälje  (medicin).  Pengar  (affärer)  finns  i  maskinsäkerhet  och  energi,  även  i  IoT.  
  
Allmän  information  
ElektronikEXPO  går  nu  på  torsdag  19  maj,  kl  9-‐‑16  i  Aros  Congress  Center.    
Är  gratis  för  besökare,  finns  fortfarande  utställarplatser.  Anmälan  görs  på  hemsidan.  
Det  är  10-‐‑års  jubileum  med  båtresa  kl  18-‐‑21,  detta  anmäls  direkt  till  Christer.  För  
övrigt,  se  hemsidan:  www.elektronikexpo.se  
  
Acando  har  öppet  hus  onsdag  25/5  kl  15-‐‑18.  Föredrag  om  digitalisering,  gamification,  
IoT,  QlickView,  QlickSense  mm.  För  mer  information  och  anmälan:  
http://www.acando.se/aktuellt/seminarier/Vasteras/  
  
Affärsmodeller,  nästa  workshop  blir  fredagen  den  27/5,  kl  9-‐‑13  på  Expectrum.  
Samma  lokal  som  sist.  Denna  gång  är  kunder  inbjudna.  
  
Margaretha  ska  sluta  på  CAG  och  börja  på  Frontit  i  Stockholm  i  höst.  Tomas  Tauber  
ersätter  henne  tillsvidare.  
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Information  från  AR  
Micke  hade  fått  förhinder.  Christer  drog  lite  kort  några  aktuella  nyheter,  bland  annat  
den  nya  finansieringen.  Kommande  aktiviteter  är  Automation  Expo  hos  Mälarenergi  
onsdagen  den  15/6.  För  mer  information,  se  AR’s  hemsida.  
http://www.automationregion.com  
  
Aktiviteter  -‐‑  Affärsmodeller  
Christer  berättade  att  han  varit  på  en  hearing  hos  KK  stiftelsen.  En  ansökan  på  12  
miljoner  (4  miljoner  *  3  år)  för  att  utveckla  konceptet  med  affärsmodeller,  med  
ledorden,  värdedriven  utveckling,  ledarskap  och  innovation.  Besked  ges  i  juli.  
  
Övriga  frågor  -‐‑  diskussion  
Gruppen  gjorde  en  summering  på  vad  man  gjort  och  vad  man  önskar  göra  framåt.  
Om  den  nya  finansieringen  innebär  att  AR  växer  personellt  så  önskar  Affärsutv.-‐‑
gruppen  få  hjälp  av  en  resurs  med  lite  av  det  som  gruppen  arbetar  med  just  nu.  
  
En  resurs  till  Affärsutvecklingsgruppen  skulle  då  kunna  hjälpa  till  med:  

• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare.  
• Affärsmodeller,  paketering  av  affären.  (Hur  upphandlas  tjänsten  av  kunden.)  
• ”Konsultskola”.  Konsulttänk,  affärsmanaskap,  vett  o  etikett  för  konsulter  

(föreläsningar).  
• Utbildningar.    

o Exempel  presentationsteknik,  mötesteknik,  mediaträning.    
o Ta  fram  ett  utbildningspaket;  eLearning/föreläsningssal;  Coaching.  

• Kunskapsseminarier.    
o Exempel  information  om  köpbeteende  hos  kunder  (yngre  människor);  

Sökbeteenden  på  internet;  mm.  
  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 13/6,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte  på  Expectrum.    
• 15/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.    
• 15/6,  Night  Aut  på  kvällen,  i  Västerås  
• 5/9,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 15/9,  Preliminärt  Automation  Expo  Volvo  CE,  Eskilstuna  (P-‐‑O  kollar)  
• 10/10,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 7/11,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 17/11,  Preliminärt  Automation  Expo  Metso,  Sala  
• 12/12,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte  

  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


