
 Mötesprotokoll Datum: 
  2019-06-05 

  

   version 1.0  sid 1(3) 

Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-06-03 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva 
Niclas Sigholm, Sigholm 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Thomas Frisk, Motion Control 
Anders Dahlberg, Aros Cirkle  
Bernt Henriksen, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Anna Sandberg; Automation region 
 
Frånvarande:  
Liselott Alnestig, Nebu 
Mats Sedlacek, Atea  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic 
Jan Oldebring, Almi (anmält frånvaro) 
Soran Rashidzadeh, Acando  
Christer Nygren, MdH (anmält frånvaro) 
Ulf Svedberg, Engineering4U 
Peter Lundgren, Forefront Consulting  
Per-Olow Ohlson, Novotek (anmält frånvaro) 
Henri Putto, Rockwell Automation  
 
Agenda 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
2    Prioriterade aktiviteter 

- Tjänsteinnovation 
- Kommunikation 

3    AR – på gång 
4    Övriga frågor 
 
 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
Motioncontrol  - Norgeförfrågningar nytt uppdrag – kräver bildande av AS – tar tid – KA Automation 
har också startat Norge-bolag 
Mindre intresse nu för Elektronikmässor (färre utställare/färre besökare) 
Hannover-mässan har genererat mkt intresse för Automation Region, nu inbjudna till Silicon Valley 
Kommer handelshinder USA/Kina ge möjligheter för Sverige?  
KA Automation har fått erbjudande om att bilda bolag i USA pga spetskompetens automation (nya 
fordonsfabriker). Ska utvärdera detta i höst. 
Hur säkrar vi komponentpriser (valutaförändringar o tullar) – obs viktigt för konkurrenskraft framåt 
Energibranchen – hur säkra kraftnät – energiförsörjn i Sto via Hub i Västerås- här kommer finnas 
uppdrag! 
Finnslätten – hur locka hit fler fabriker – idéer om vad som kan göras 
 
Spännande idéer och diskussioner på mötet!  
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2 Prioriterade aktiviteter 
Kommunikation 
Anna gick igenom 3 steg som utgör kommunikationsstrategin för AR. Anna demonstrerade nya 
kalendern där öppna aktiviteter särskiljts från medlemmars egna och visade hur vi kan lägga upp det vi 
vill dela och bjuda in andra till. Fick mycket beröm för detta. Dock saknas en övergripande kalender 
där tex stora mässor etc finns (så vi kan undvika krockar). Alla i AU-gruppen lämnar in aktuell info 
till Anna så läggs detta till som info. 
 
Tjänsteinnovation 
Förra mötet slog Catarina fast att AR står inför en Transformationsutmaning – dvs hur ska omställning 
ske, vilket värde ska skapas och vilka processer/verktyg kan vi använda. 
Hur ska vi åstadkomma värdeutveckling och hitta affärsmodeller som stärker detta?  
 
Vid separat möte/workshop gicks en rad utmaningar igenom: 

• Värde uppstår i användande – ex kaffet blir värde först när du dricker det – hur översätta detta 
i industri 

• Tänstelogik vs produktlogik vs värdeskapande 
• Tjänstelogik vs servicelogik 
• Intäktsström kommer uppdelas på många parter – hur säkra resultat framöver 
• Nya organisationsmodeller 
• Hållbarhet – kräver välmående individer 

 
Tidigare utkast till vidare arbete (frukostmöte, workshops med AU-grupp, test på nytänkande i 
befintliga företag) ligger kvar och aktiveras efter sommaren. 
 
Höstens Expon 
4 Expon är finansierade via Robotlyftet i höst, första äger rum 29/9 i Nässjö, övriga datum och orter ej 
klart ännu. 
 
Idélåda: Beslutades på mötet att inte lägga resurser på detta. Alla kan skicka förslag till Eva som 
håller ihop och lägger fram förslag till beslut i AU-gruppen. 
 
4 AR- på gång  
 

• Frukostmöte 25/6 V-rås, 27/6 Sto: Automation hela vägen – möjligheter med additiv 
tillverkning av robottillbehör 

• Beställarkompetens Workshop hos Rockwell Automation i Lund 28/8 och i Göteborg 29/8 
• Automation Summit 9/10 V-rås (med förmöten/ws 4 ställen – tillägg t frukostmöten) 

 
Planerade teman för höstens frukostmöten/do-tanks – kom gärna med idéer om hur vi gör detta på 
bästa sätt 
 
Uppkopplad industri – cyberphysical systems, leda transformation 
Intelligenta system – Autonoma nätverk, kompetensbehov 
Flexibel automation – Modularisering, Closed-loop Automation 
 
 
5 Övriga frågor 
Northspawn kommer att hållas i höst 29-31/10. Sigholm håller ihop gamingen. Diskuterades om AR 
kan locka deltagare – men troligen inte – fel målgrupp. Andra samarbetspartners behövs. 
 
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. 
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Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 
 
Bilaga AU prioriterade aktiviteter 
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