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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2017-06-12 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Johan  Eklund,  Addiva  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Olsson,  ElektronikEXPO  
Karin  Wiik,  Automation  Region  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  (telefon)  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult  

Frånvarande:  
Bernt  Henriksen,  Automation  Region  AB    
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Ulf  Swedberg,  Engineering4u  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB.

Agenda 
• Runt  bordet    
• Allmän  information  /  Information  från  AR  
• Expon  &  mässor  
• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
• Konsultskola  
• Aktivitetsdiskussion  /  Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Generellt  bra  drag  hos  konsultbolagen,  speciellt  hos  IT-‐‑konsulterna.  De  konsulter  
bolagen  har  är  uthyrda.  Konsultbolagen  söker  folk,  dock  skeptiska  till  nyexade.  Låg  
arbetslivserfarenhet  samt  inte  alla  som  passar  som  konsulter.  (Konsultskolan!)  
Produktbolagen  har  att  göra,  men  som  PO  sa,  ”vi  är  fullbelagda  men  kan  ta  in  mera”.  
  
Accando:   Går  mycket  bra  just  nu.  De  har  satsat  mycket  på  AI,  Machine  learning,  

molntjänster,  mm.  Blivit  utsedda  till  årets  Microsoft  partner.  Söker  folk,  
som  kan  Netsuite,  Analytics  mm.  

Addiva:     Söker  folk,  främst  programmerare  C/C++,  C#,  dotnet  mm.  
ArosCircle:    Söker  både  folk  och  uppdrag.  
MotionC:   Har  brist  på  FW-‐‑programmerare.  
Novotek:   Fullbelagda,  men  lite  lugnare  på  förfrågningssidan.  PO  tror  och  hoppas  

det  beror  på  kommande  semester  och  inte  avmattning.    
Sigholm:     Konsultdelen  går  bra,  energidelen  går  riktigt  bra.  Problem  med  långa  

beställningstider  vilket  det  gör  det  svårt  takta  konsulter  med  uppdrag.  
  
Karin  undrade  lite  om  orsakerna  till  att  det  blivit  högkonjunktur  för  konsulter  nu  och  
gruppen  trodde  det  beror  dels  på  att  kunderna  tidigare  dragit  ner  på  personal  och  nu  
sett  att  man  behöver  mer  folk,  dels  att  efterfrågan  på  molntjänster  ökar  och  kunderna  
vill  in  där  de  med  vilket  lett  till  hög  efterfrågan  på  IT-‐‑konsulter.    
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Niclas  reflekterade  lite  över  deras  långa  beställningstider.  Han  ser  en  specialisering  
av  konsulter  som  hjälper  kunden,  dvs  konsulter  som  förutom  att  erbjuder  sin  
specialistkunskap  till  kunden  också  kan  den  underliggande  industriella  processen.  
Detta  då  kundernas  kunskap  om  detta  är  svagt  och  beställarkompetensen  är  dålig.  
(Beställarkompetens!)  
  
Allmän  information  /  Information  från  AR  
Catarina  Berglund  kommer  att  bli  ny  processledare  på  AR.  Hon  kommer  från  en  
tjänst  som  verksamhetsledare  på  Strängnäss  Business  park.    
  
Information  om  Automation  Summit  (den  12  okt)  har  nu  kommit  upp  på  AR’s  
hemsida.  Platsbokningen  för  utställare  kommer  att  öppnas  upp  för  alla.  Tidigare  
utställare  och  Affärsutvecklingsgruppens  medlemmar  kan  fortfarande  göra  
föranmälningar,  se  e-‐‑postutskick  från  2017-‐‑06-‐‑02  från  Karin  Wiik.  
  
Expon  
Vi  har  haft  en  hel  del  bakslag  med  expona.  Atlas  Copco  i  Fagersta  drog  sig  ur  i  sista  
sekund  pga  resursbrist.  Volvo  i  Köping  drog  sig  ur  för  att  de  tyckte  det  var  för  kort  
framförhållning.  Micke  Olsson  har  jagat  i  Fagersta  och  intresse  finns  från  flera  
företag,  men  att  ha  ett  expo  den  15/6  var  för  snävt  tidsmässigt.  Vi  ställer  in  den  14/9  
då  vi  inte  kommer  att  hinna  med  det  nu.  Någon  form  av  omtag  skulle  behövas  för  att  
få  till  expona  igen.  Vi  skulle  behöva  återgå  till  det  gamla  sättet  där  vi  har  något  
administrativ  resurs  som  kan  hjälpa  till  med  att  säkrar  upp  expona,  dvs  att  vi  får  
hjälp  med  det  administrativa  runt  expon  när  kontakt  är  gjord  och  datum  mer  eller  
mindre  satt.  
  
Det  positiva  är  att  det  blir  ett  expo  18  oktober  Expo  hos  GE  Healthcare  i  Uppsala.  
Detta  datum  krockar  med  EuroExpo  i  Borlänge  som  också  är  den  18/10.  
  
Micke  Olsson  är  mässkoordinator  för  ElektronikEXPO.  Årets  expo  i  Västerås  blev  
ungefär  lika  stort  som  förra  året,  ca  40  utställande  företag  och  160-‐‑170  besökare.  
Micke  och  Christer  var  uppe  i  Umeå  och  undersökte  om  det  finns  underlag  för  ett  
expo  där.  Umeå  ligger  strategiskt  och  har  ett  stort  upptagnings-‐‑område,  räkna  20-‐‑25  
mil  från  orten  samt  även  folk  från  Finland  (Vaasa)  samt  Norge.  Det  finns  en  hel  del  
intressanta  företag  där.  Intresserade  av  elektronik,  men  ännu  mer  av  automation.  En  
fråga  var  om  gruppen  var  intresserade  av  ett  expo  där.  Det  var  man  om  det  kan  bli  
ett  heldagsseminarium,  med  fler  mässor  i  en,  den  som  var  i  Borlänge  tillsammans  
med  Robotdalen.  Johan  undrade  om  man  kunde  ha  en  mässa  ihop  med  VSP.  Peter  B  
har  tidigare  hjälp  till  fixa  mässor  ihop.  Karin  ska  prata  med  Bernt  om  detta.    
  
NightAut  
NightAut  ställs  in.  Bra  förslag  på  aktivitet,  men  passar  inte  datummässigt  då  inget  
expo  blev  av.  
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Affärsutveckling  
Karin,  Christer  o  Christer  samt  Erik  Lindhult  försöker  få  ihop  en  träff  för  att  
diskutera  upplägg  för  hösten.  Tanken  är  att  köra  fler  och  mer  regelbunda  möten  med  
Keiretsu  och  affärsmodeller  under  hösten.  Företagen  behöver  lära  känna  varandra  
och  varandras  erbjudanden  bättre  för  att  det  ska  bli  någon  utväxling/affär.  
  
Aktiviteter  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Christer  och  Karin  har  haft  möte  med  Fia  Mårdfelt  på  VSP  om  EU-‐‑projektet  Smart4U.  
Så  pengar  ska  finnas  för  att  driva  detta  och  tilltänkt  resurs  för  detta  är  Bernt.  I  
projektet  Smart4u  kan  det  även  finnas  pengar  för  andra  aktiviteter.  
  
Aktivitetsdiskussion  -‐‑  Konsultskola  
Smart4u-‐‑pengar  får  inte  användas  till  utbildning.  Så  det  går  inte  att  ta  fram  en  ren  
konsultskola  inom  projektet  som  det  har  diskuterats  i  gruppen.  Däremot  kan  man  
göra  annat,  som  delvis  stämmer  överens  med  gruppens  önskemål,  tex  
informationsmaterial.  För  den  som  vill  läsa  mera  om  projektet  kan  göra  det  här:  
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/nyheter/2015/Pages/kraftfull-‐‑satsning-‐‑
pa-‐‑hallbar-‐‑tillvaxt-‐‑inom-‐‑lanets-‐‑styrkeomraden.aspx  
  
Övrigt  -‐‑  Diskussion  
Gruppen  diskuterade  kort  att  till  hösten  finns  chans  att  åter  igen  ha  kombinerade  
möten  och  studiebesök  hos  varandra.  Anmälningar  till  mötena  ska  gå  via  AR’s  
hemsida  så  kommer  statistiken  in  på  en  gång.  Viktigt  för  AR  att  uppföljning  görs  för  
statistikens  skull.  
  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 4/9,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.    
• 9/10,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.    
• 12-‐‑13/10,  2017  Automation  Summit  i  Västerås  
• 18/10,  Automation  Expo  hos  GE  Healthcare  i  Uppsala.  
• 13/11,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.    
• 16/11,  Automation  Expo  (preliminärt  Saab,  Arboga,  dock  ej  i  Saabs  lokaler)  
• 11/12,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.    

  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


