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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-04-08 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva 
Ulf Svedberg, Engineering4U 
Christer Nygren, MdH 
Niclas Sigholm, Sigholm 
Soran Rashidzadeh, Acando  
Peter Lundgren, Forefront Consulting  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Thomas Frisk, Motion Control 
Liselott Alnestig, Nebu 
Per-Olow Ohlson, Novotek (Skype) 
Karin Wiik, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
 
Catarina Berglund; Automation region 
Rolf Lindström, ABB, Ordf Kommunikationsgruppen 
Oscar Wahlström, Wridge 
 
Frånvarande:  
Jan Oldebring, Almi (anmält frånvaro) 
Mats Sedlacek, Atea (anmält frånvaro) 
Anders Dahlberg, Aros Cirkle (anmält frånvaro) 
Bernt Henriksen, Automation Region 
Lars Krantz, Automation Region 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic 
Henri Putto, Rockwell Automation  
 
Agenda 
0 
1 Inledning – Catarina Berglund & Rolf Lindström 
2 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
3    Prioriterade aktiviteter 

- Tjänsteinnovation 
- Kommunikation 

4    AR – på gång 
5    Övriga frågor 
 
1 Inledning 
Catarina om Automation Region: 
Berättade om gjorda och kommande insatser och krävande rapporteringar. Delger inom kort vilka 
insatser som ska prioriteras framöver och hur detta ska följas upp. 
Hannover-mässan gick bra och AR är nöjda med sitt första stora internationella event. 
Önskar att vi tillsammans skapar fler projekt. 
Önskar att kommunikationsgruppen och AU gruppen jobbar mer med varandra. 
 
Rolf om sociala medier: 
Rolf som är ny Ordförande i Kommunikationsgruppen delgav sina erfarenheter betr modern 
kommunikation tex skapa LinkedIN grupper och Jammer grupper om ämnen, inte om t.ex. 
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avdelningar. I samband med diskussioner om ämnen, prata i god tid om att detta ämne kommer vi att 
diskutera på eventet X – då sprids intresset mycket snabbare. Vi kommer att samverka framöver så vi 
hittar lösningar på AU-gruppens prioriterade frågor runt kommunikation. 
 
 
2 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
Tidigare har det varit en trend att kunder gått till stora konsultbolag. Nu finns en trend att de vänder 
tillbaka till de mindre företagen pga brist på tillit (rätt personer med rätt kompetens). 
Rapport från Elektronik Expo i Umeå. Rätt folk på plats och 6 möjliga uppdrag för Motion Control. 
 
Digital innovation @Västerås. Acando, Atea och HiQ gjorde ett gemensamt event, där Expectrum var 
med och  Automation Region var med som spridningspart. Mycket nöjda med stort deltagande och 
kompletterande kompetenser. I september börjar planeringen för nästa års event. Alla företag i AU 
gruppen bjuds in att delta. 
 
Diskussion om ABB:s omorganisation – ännu oklart vilka konsekvenser detta får. 
 
BIG science – Upphandlar automation till europeiska forskningsanläggningar. 
https://www.bigsciencesweden.se 
 
Även denna gång spännande spekulationer och diskussioner på mötet!  
 
Ingen på mötet känner av ngn avmattning – tvärtom fortsatt kompetensbrist. 
 
 
3 Prioriterade aktiviteter 
Betr Kommunikation: våra prioriteringar som framförts till ansvariga på AR samt 
kommunikationsgruppen  har legat på vänt pga allt jobb med Hannover-mässan. 
 
Tjänsteinnovation 
Value enabling – Value creation – Value Co-creation. Vad vill vi med att arbeta vidare med projektet? 
Öka kunskapen om tjänsteinnovation och ta fram enkla verktyg som SME företagen kan följa. 
Utgångspunkt i forskning på MDH. 
Christer Nygren – utmanar gruppen att inte tänka i gamla affärsutvecklingsmodeller – det handlar om 
nytt sätt att omvandla produkter till tjänster som man tar betalt för och detta ställer helt andra krav på 
organisationen runtikring – Motion Control hade bra exempel.  
 
Diskuterades hur vi går vidare med detta; ett förslag är en 3 ggr workshop där olika företag får ge 
varandra input och man klarlägger vad som kan omvandlas i egna företaget/hur detta kan ske som sen 
kan sammanställas till en vägledning för fler. 
 
Separat möte bokas så vi kan lägga fram konkret förslag nästa möte. 
 
5 AR- på gång – önskas lite långsiktigare planering på hemsidan/kommande aktiviteter 

• 11/4 Skapa hållbar tillväxt med ISO-certifierat inno arbete (V-rås) 
• 11/4 WS Strategic implementation of AI (V-rås) 
• 12/4 WS om industrins transformation (Umeå) 

 
Motion Control bjuder in till sitt planerade Elektronikexpo i Västerås 22/5 – kontakta Thomas Frisk. 
 
Gavs förslag till tema för kommande frukostmöten: Tjänstefiering – medverkande MDH och Forefront 
Consulting 
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6 Övriga frågor 
 
Oskar Wahlström från Wridge – Studentkonsulter. Berättar om företaget Wridge, som hyr ut 
studenter på uppdrag, samt skapar matchmaking mellan företag och studenter. Matchningar kan ske på 
mindre än en vecka. https://www.wridge.se 
 
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 (gjordes kanonbra i Stockholm i 
mars) 
 

 
 

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


