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Önskemål från Affärsutvecklingsgruppen 2016-09-05 
 
Ärende: Utveckling av affärsutvecklingsgruppens aktiviteter 
  
  
Bakgrund  
Syftet  med  Affärsutvecklingsgruppen  inom  Automation  Region  är  i  huvudsak  att  
öka  medlemmarnas  möjligheter  till  affärer.  Detta  görs  på  olika  sätt.  Gruppen  är  
medlemsdriven  och  fungerar  på  så  sätt  att  gruppen  träffas  regelbundet  och  
medlemmarna  föreslår  då  olika  aktiviteter  och  driver  sedan  dessa  aktivt.  Detta  
betyder  att  de  flesta  aktiviteterna  har  fokus  på  sälj  och  nätverksbyggande.    
  
Från  medlemmarna  kommer  många  goda  förslag,  men  då  gruppens  medlemmar  har  
sina  vanliga  sysslor  att  sköta  kan  de  normalt  bara  lägga  in  en  mindre  begränsad  
mängd  tid.  Detta  medför  att  flera  goda  förslag  inte  hinns  med  att  realiseras.  
  
Gruppen  önskar  därför  förstärkning  från  AR  för  att  kunna  realisera  några  av  
gruppens  förslag.  Påpekas  ska  göras  att  dessa  förslag  har  utarbetats  under  en  längre  
tid  och  flertal  gånger  har  medlemmarna  önskat  att  de  realiserats.  
  
Gruppens  medlemmar  tror  på  dessa  förslag  så  pass  mycket  att  man  liksom  
Automation  Expona  i  framtiden  är  beredda  att  betala  för  att  vara  med  på  dessa  
aktiviteter.  Förhoppningsvis  bär  då  varje  aktivitet  inte  enbart  sina  kostnader  utan  
kan  även  vara  en  inkomstkälla  framöver  för  Automation  Region.  
  

Önskade aktiviteter 
De  aktiviteter  gruppen  önskar  få  hjälp  med  av  en  resurs  från  AR  är:  

• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare.  
• Affärsmodeller,  paketering  av  affären.    
• ”Konsultskola”.    
• Kunskapsseminarier.    
• Utbildningar.    
  

Gruppen  har  fler  förslag  på  aktiviteter  som  de  gärna  ser  framöver  såsom  
nätverksaktiviteter  med  öppet  hus,  affärslots  mm.  Men  dessa  väntar  gruppen  
gärna  med  och  önskar  att  ovanstående  aktiviteter  kan  realiseras  istället.  
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CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Paketering  av  en  enkel  utbildning  i  beställarkompetens  för  beslutsfattare.  
Under  affärsutvecklingsmötena  har  det  framkommit  att  kunderna  har  svårt  att  ta  
beslut  av  olika  anledningar.  Från  diskussioner  om  detta  har  det  bland  annat  
framkommit:  

• Ibland  har  kunden  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  Ydeskog  har  en  hemsida  om  detta.  Bernt  Henriksen  har  hållit  en  hel  del  
presentationer  inom  detta.  Micke,  Bernt  och  Johan  ska  driva  detta  men  då  alla  tre  är  
upptagna  män  blir  det  väldigt  lite  gjort  inom  ämnet.  Här  behöver  vi  verkligen  hjälp  
för  att  driva  arbetet  framåt!  
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Affärsmodeller  
Affärsmodeller,  paketering  av  affären.  (Hur  upphandlas  tjänsten  av  kunden.)  
  
Vi  har  haft  några  workshoppar  om  affärsmodeller  med  forskare  från  MDH,  bland  
annat  Christer  Nygren  och  Erik  Lindhult.  Dessa  har  varit  uppskattade  så  vi  har  kört  
en  pilotrunda  med  en  lite  större  workshop  för  några  av  gruppens  medlemmar  samt  
en  djupare  studie  för  tre  av  gruppens  medlemmar  samt  inbjudna  kundföretag.  
Gensvaret  har  varit  mycket  positivt  på  detta!  
  
Då  detta  har  varit  nytt  har  vi  enbart  bjudit  in  gruppens  medlemmar  och  i  första  
rundan  fokuserade  vi  på  tjänsteföretag  (konsultbolag).  Produktbolagen  i  gruppen  
samt  andra  medlemmar  inom  AR  som  ej  tillhör  Affärsutvecklingsgruppen  har  velat  
vara  med  framöver.  
  
Eftersom  det  är  stort  intresse  så  önskar  vi  att  vi  kunde  driva  detta  framåt.  Vi  behöver  
hjälp  här  och  det  är  väldigt  viktigt  att  det  är  en  neutral  part  som  driver  detta.  Såsom  
MDH/AR  och  inte  ett  företag.  
  
Både  deltagande  företag  och  inbjudna  kunder  har  uppskattat  detta  mycket.  Alla  som  
varit  med  har  efterfrågat  en  fortsättning.    
  
De  som  var  med  tycker  en  fortsättning  vore  intressant,  ett  förslag  på  fortsättning  är:  

• Enkät  efter  seminariet  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.  

  
Vi  gjorde  en  forskningsansökan  med  MDH  om  detta  som  tyvärr  inte  beviljades.  Så  
här  saknas  även  lite  kapital.  Forskningsansökan  som  lämnades  in  handlade  om  
affärsmodellutveckling  med  fokus  på  innovation,  ledarskap  och  värden.    
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”Konsultskola”  
Detta  är  ett  återkommande  önskemål  från  konsultbolagen  i  gruppen.  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”.  
  
Fokus  bör  vara  på:  

• ”Konsulttänk”    
• Affärsmanaskap  
• Vett  o  etikett  för  konsulter    

  
Lämpligen  sker  detta  i  någon  form  av  föreläsningar  och  reflekterande  diskussioner.  
Ämnen  som  bör  tas  upp  är  bland  annat:  

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

• Hur  kompetensbedöma  en  konsult?  
• 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,  förbered  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.  
  
Önskemålet  är  att  dra  igång  detta  till  hösten,  men  gruppen  behöver  hjälp  med  detta.  
Kanske  kan  AR’s  nya  finansiering  hjälpa  till  att  få  in  någon  nya  som  kan  arbeta  mer  
aktivt  med  detta.  Hösten  vore  lämplig  starttid  eftersom  flera  företag  håller  på  att  
rekrytera,  då  företagen  hunnit  anställa  nytt  folk.  Utgångspunkt  mer  eftertanke  och  
aha-‐‑upplevelse  än  pekpinnar.  
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Kunskapsseminarier  
Då  det  händer  mycket  i  världen  på  alla  fronter,  såväl  teknik  som  andra  trender,  
önskar  gruppens  medlemmar  bli  insatta  i  olika  ämnen  på  ett  enkelt  och  kortfattat  
sätt.  Ej  detaljer  utan  på  en  övergripande  nivå.  
  
Ett  förslag  här  vore  att  ha  någon  form  av  kunskapsseminarier  inom  olika  men  för  
gruppen  intressanta  områden.  Exempel  på  förslag  som  kommit  upp  är:  

• CRM  (Visual  base).    
• Nyttiga  gratis-‐‑appar.      
• Dataeffektiv  (lär  dig  hantera  Excel,  Office365  etc.  effektivare).  
• ”Molnet”  (tjänster,  säkerhet,  skillnader  gratis  och  betaltjänster).  
• Sökbeteenden  på  internet;  mm.  Exempel  information  om  köpbeteende  hos  

kunder  (yngre  människor).  
• Studiebesök  hos  olika  AR  företag.  
• Trendspaningar.  
• Behålla  och  kompetensutveckla  sina  medarbetare.  
• Nätverksträffar  med  tema,  tex:    

o Företagsrelaterade  tips;  såsom  bra  konferensgårdar,  personalaktiviteter  
att  göra,  säljaktiviteter  mm  

o Säljspåneri,  försöka  matcha  ihop  företag  att  erbjuda  nya  tjänster  o  
produkter  gemensamt.  Ni  två  borde  ….  

  
Viktigt  är  att  dessa  är  relativt  korta  och  på  hög  nivå.  Ett  förslag  var  att  köra  dessa  
kunskapsseminarier  varannan  månad,  förslagsvis  kl  17-‐‑18  på  en  vardag  med  
mingelmöjlighet  vissa  av  gångerna.  
  
Utbildningar  
Det  har  då  och  då  framkommit  önskemål  om  utbildning  för  de  som  är  med  i  gruppen  
men  även  andra  anställda  på  deras  företag.  Utbildningarna  har  varit  mer  av  allmän  
karaktär  såsom:  

• Presentationsteknik  
• Mötesteknik  
• Mediaträning.    
  

Förslag  på  genomförande  var  att:  
• Ta  fram  ett  utbildningspaket  
• eLearning/föreläsningssal  
• Coaching.  

  
Expon  efter  frukostmötena.  
Gruppen  har  framfört  önskemål  om  att  köra  expon  samtidigt/efter  frukostmötena.  
Detta  är  något  som  har  realiserats  och  AR  har  tagit  över  detta. 


