
 Mötesprotokoll Datum: 
  2019-02-12 

  

   version 1.0  sid 1(3) 

 
 
Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-
02-11 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: Kl. 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Ulf Svedberg, Engineering4U 
Jan Oldebring, Almi 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Bernt Henriksen, Automation Region 
Niclas Sigholm, Sigholm Konsult AB  
Anders Dahlberg, Aros Circle 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Thomas Frisk, Motion Control 
Per-Olow Ohlson, Novotek 
Sven Blomgren , Novotek 
Johan Eklund, Addiva 
Liselott Alnestig, Nebu  
Peter Lundgren, ForeFront Consulting Group  
 
Frånvarande: 
Karin Wiik, Automation Region (anmält frånvaro) 
Mats Sedlacek, Atea (anmält frånvaro) 
Henri Putto, Rockwell Automation (anmält frånvaro) 
Christer Nygren, MdH (anmält frånvaro) 
Soran Rashidzadeh, Acando  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic 
Thomas Fröberg/Patrik Sanneklint, Avalon Innovation (anmält frånvaro) 
 
Agenda 
 
1 Omvärldsspaning 
2    Nya affärer/möjligheter 
3    Prioriterade aktiviteter 
4    AR – på gång 
5    Övriga frågor 
 
 
1 Omvärldsspaning 
Många talar om kommande lågkonjunktur 2020 – vi ska inte skapa denna genom att tro på detta! 
Info lämnades om att ABB har stopp på konsultintag nu. ABB Corporate Research kanske stängs, en 
annan del är uppköpt. 
 
Frakt har blivit en stor miljöbov som kommer behöva förändra både förpackningar och skapa smartare 
transporter.  
 
Prispress är något vi alla känner av speciellt i upphandlingssituationer och där vi blir 
underleverantörer till större företag. Diskuterades + och – med att vara underleverantör och agera utan 
sitt egna varumärke. 
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Togs upp exempel på försenade varuleveranser som ställer till det om kunden har satt en tidsgräns. 
Tänk alltid på detta vid kontraktsskrivning! 
 
Ny ISO-standard för Hållbarhet och Innovationsledning väntas i mars – detta ställer nya krav på alla 
ledningsgrupper 
 
Spännande spekulationer och diskussioner på mötet! 
 
Ingen på mötet känner av ngn avmattning – tvärtom fortsatt kompetensbrist. 
 
 
2 Nya affärer/möjligheter 
Fastighetsbranschen kommer att behöva mycket automation och digitalisering framöver (produktion, 
sensorer, AI, VA). Framgångsexempel som lyftes: SISAB Stockholm. 
Almi har märkt av nytt intresse. Hur ska AR få medlemmar i denna bransch? Hur ska vi bli bransch-
specialister? 
 
 
4 Prioriterade aktiviteter 
Snabb genomgång igen av AU-gruppens mål och strategi. Redovisades på mötet hur AU-gruppen 
prioriterat föreslagna aktiviteter. Sista raden lades till. Beslutades att denna prio lista gäller. Återstår 
att utse ansvariga samt tidssätta. Uppdrogs åt Eva att stämma av med AR och kommunikationsgruppen  
gällande  koordinering av aktiviteter (tex via Verksamt.se). 
 

 
5 AR- på gång 

• Innovationsslots 13/2 
• Do-tank RPA 14/2 
• Hannover-mässan  
• Workshop strategic implementation of AI  24/4 

 
Motion Control bjuder in till sina planerade Elektronikexpo i Umeå 20/3 0ch Västerås 22/5 – kontakta 
Thomas Frisk. 
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Diskuterades hur vi ska hantera kommande Expon – ”digitaliserade” – enades om att i första steget 
erbjuda utställare ”Pod-cast” tex 2,5 min berätta om er verksamhet som filmas och sen läggs ut på 
hemsidan 
 
Diskuterades teman för kommande Frukostmöten: ”Mjukare” ämnen – tex 
 

- Fokus inom/mot offentlig sektor - framtida demografiförändringen kräver nya arbetssätt  - 
Automation i ett bredare perspektiv 

- Hur påverkas Ledningsgruppen av AI och Digitalisering 
- Hur möter vi motstånd mot förändring 
- Nya krav på Innovationsledning 
-  
Skicka gärna in mer idéer till Eva 

 
 
6 Övriga frågor 
Beställarkompetens: workshop hölls 30/1 hos Rockwell. Nu har vi inte fler WS inplanerade. 
Återigen verifierades på mötet att behovet av förbättrad kunskap är stort. Alla i AU-gruppen ombeds 
att fortsätta sprida info om verktyget – tipsa kunder och leverantörer om AR:s hemsida – använd det ni 
behöver för att förbättra era affärer – alla tjänar på detta. 
 
Visades Mock-Up på Spelet Beställarkompetens. Fick mycket bra gensvar på mötet! Syftet är ju att 
skapa intresse. Mock-Up-filmen kan visas på alla expon framöver! Nu återstår att fixa finansiering för 
att utveckla spelet till användning och hitta en aktör som kan driva detta vidare. 
 

• Akut behov för Addiva: Boende i Västerås (anställer nya från utlandet måste fixa 
boende).Tipsa gärna. 

• Digitaliseringscheckar finns att söka (rekommendera till våra kunder) 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 

Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 


