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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-03-11 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva 
Ulf Svedberg, Engineering4U 
Christer Nygren, MdH 
Jan Oldebring, Almi 
Mats Sedlacek, Atea 
Karin Wiik, Automation Region 
Bernt Henriksen, Automation Region 
Lars Krantz, Automation Region 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Per-Olow Ohlson, Novotek 
Liselott Alnestig, Nebu 
Patrik Sundström, Nebu 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
 
Frånvarande: 
Niclas Sigholm, Sigholm 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Soran Rashidzadeh, Acando  
Peter Lundgren, Forefront Consulting (anmält frånvaro) 
Thomas Fröberg/Patrik Sanneklint, Avalon Innovation (anmält frånvaro) 
 
Agenda 
 
1 Omvärldsspaning 
2    Nya affärer/möjligheter 
3    Prioriterade aktiviteter 

- Tjänsteinnovation 
- Kommunikation 

4    AR – på gång 
5    Övriga frågor 

- Student 
- Utbildningsmöjligheter 

 
1 Omvärldsspaning 
 
Vi går mot större och större aktörer på marknaderna – mindre företag försvinner/blir uppköpta av de 
största – aktuellt nu: CGI köper upp Acando.  
 
Diskussion om konjunkturläget och framtidsvision – vi ser fortsatt positivt på läget – togs tom upp att 
en peak kan komma efter 2020… 
 
Organisationerna behöver förändras i snabbare takt, nu dras alltfler staber bort och ansvar fördelas om 
– tyvärr utan rätt kunskap tex IT chefernas budgetar blir mindre och mindre, och IT konsulttjänster 
köps in av andra avdelningar med mindre beställarkompetens… 
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Rekrytering diskuterades. Förslag att skapa framtida aktivitet för att främja rekrytering och att fler 
studerar till ingenjörer. 
 
Även denna gång spännande spekulationer och diskussioner på mötet! 
Ingen på mötet känner av ngn avmattning – tvärtom fortsatt kompetensbrist. 
 
 
2 Nya affärer/möjligheter 
Nya elbilar överallt inom 10 år!? Vad ställer detta för krav på omgivningen?  
Vad kan vi göra ? 
 
3 Prioriterade aktiviteter 
Genomgång av prioriterade AU-aktiviteter (grönt, gult på G – se bilaga) 
 
Eva rapporterade om avstämningar gjorda med AR angående kommunikation gällande hur vi kan 
använda vår samlade kompetens bättre och  hur vi kan koordinera aktiviteter (tex via Verksamt.se) 
samt hur vi ska filma vid AR Expon framöver. Inga besked ännu. Många bra idéer har lämnats in ang 
modern kommunikation. 
 
Mats S bjuder in ungdomar från ABB Industrigymnasium till AU gruppen, för att ge idéer om hur ett 
digitalt expo kan se ut – så vi får framtidsperspektiv. 
 
Christer N presenterar studier kring tjänsteinnovation och får stark respons från AU-gruppen – 
detta är något vi behöver skapa bättre verktyg för om vi ska förbättra våra affärer framåt! 
Tjänsteinnovation inkluderar också nya affärsmodeller. Material kommer att skickas ut till AU-
gruppen.  
 
Diskussion om att driva igång ett projekt och ev. skapa en Kompetenshub i ämnet. 
 
5 AR- på gång 

• 14/3 Utvecklingsdag med Västmanlands innovationssystem 
• 26/3+29/3 Smarta tekniker i samklang – praktiska exempel och framtidsvisioner 
• Hannover-mässan  
• 11/4 Workshop Business Models for digitalization 
• Workshop strategic implementation of AI  24/4 

 
Atea, Acando och HIQ kör halvdagsseminarium 18/3. Motion Control bjuder in till sina planerade 
Elektronikexpo i Umeå 20/3 0ch Västerås 22/5 – kontakta Thomas Frisk. 
 
6 Övriga frågor 

• Diskussion om beställarkompetens och ev. möjlighet att visa filmen som intresseväckare 
• Maskiningenjörsstudent söker praktikplats. 
• Christer G frågar AU gruppens medlemmar om det finns intresse att skicka personal på kurser. 
• Västerås TechInvest. Erbjudande att hjälpa produktbolag att ta sin produkt till nästa nivå av 

försäljning. 
 
Alla i AU-gruppen ombeds att fortsätta sprida info om verktyget Beställarkompetens – tipsa kunder 
och leverantörer om AR:s hemsida – använd det ni behöver för att förbättra era affärer – alla tjänar på 
detta. Vid AR:s frukostmöten bör också verktyget nämnas och visas. 
 

 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 

Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
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Bilaga AU prioriterade aktiviteter 
 

Aktivitet Prio 1-5 
(1=högst) 

När 
genomförs 

Fortsatta	möten	månadsvis	men	med	ny	agenda 
  

1  

Koordinera	 en	 Automationskalender	 (aktiviteter	
krockar) 

1	  

Fortsatta	Expon,	komplettera	med	Digitala	expon 1,5  

Samla	in	affärsutvecklingsidéer	–	Idélåda 
  

1,7  

Affärsmodellsutveckling 1,8  
Skapa	en	ny	modern	kommunikation 2  
Utveckla	synen	på	värdeskapande		i		företag 2  
Tjänsteinnovation 2  
 DoTanks/koppla	nya	innovativa	idéer	och	startups	till	
befintliga	bolag 

2 
 

Säkra	 att	 verktyget	 Beställarkompetens	 når	 ut	 och	 ger	
kompetens-höjning 

2,5 
 

Automation	inom	offentlig	sektor 3 
 

Studera	samhällsomvandlingen	genom	Automation	 3,3 
 

Bygga	moderna	EKO-system 3,7 
 

Internationalisering/nya	leverantörer	till	oss 4 
 


