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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-11-02 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen 
Mats Sedlacek, Atea 
Elin Asplund, Automation Region 
Bernt Gustin, Cordevo  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Johan Sandstedt, RISE  
Henri Putto, Rockwell Automation  
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Björn Eriksson, Ekebacka Konsult & Följeforskare AR (inbjuden gäst) 
Milad Abdhagh, Unibap (inbjuden gäst) 
Petter Sund, Business Sweden (inbjuden gäst) 
 
 
Frånvarande: 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Johan Eklund, Addiva  
Ulf Enarsson Aros Circle  
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear 
Sven Blomgren, Novotek  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Niclas Sigholm, Sigholm  
 
 
Agenda 
 
1 Inspiration 
2 Utvärdering kursen Tjänsteaffär 
3 Fortsatt jobbupplägg i AU-gruppen 
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 

- Exjobb m MDH-studenter 
- Digitala expon 

 
1 Inspiration  
Framgångsfaktorer tips från Rockwell Automation; 

• Ta in kunden tidigt i utvecklingsarbetet (ta med från början, involvera i varje steg – 
kravspecen blir rätt och färdig mkt snabbare) 

• Skapa ”storytelling” i säljet – kunden måste enkelt förstå vad vårt erbjudande är – gärna enkla 
exempel och steg för steg 

• Gör övningar med alla anställda – vilket värde tillför vi kunden 
• Värdet för kunden måste varje säljare förstå (ofta saknas kunskap om kundens kund) 
• Affärsmodellering – svårt – fortfarande lättast att tjäna på produkter – men Rockwell lägger 

nu över ”konsulttid” på prenumerationer 
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• Se till att träffa kunden och samarbetspartners fysiskt regelbundet 
Henri visar konkret Framgångsexempel till nästa möte för fortsatt inspiration (hade tekniska problem 
idag) 
 
Mats från Atea delade med sig av positiva exempel; han berättade om hur de har fått utmana det 
traditionella sättet att göra prognoser och följa upp.  De har känt av att flera kunder hellre behåller 
befintliga leverantörer än byter nu under corona. Det har också krävt nya sätt att hitta kunder och ha en 
regelbundenhet med sina kunder. En marknadskännedom blir allt mer viktigt och nulägesrapporterna 
bli mer iterativa.  
 
 
Fortsatt positiv förväntan på 2021 för bolagen i AU-gruppen, men det krävs en mer agil 
planeringsprocess då vi inte kan förutse vad som händer med Corona.  
 
  
2 Utvärdering kursen Tjänsteaffär 
Christer och Bernt berättade om den kvalitativa utvärdering som utförts. En artikel om kursen kommer 
att publiceras i nästa nyhetsbrev. Diskussion gällande att fortsätta ett nätverk för de som gått kursen 
pågår samt att skapa en uppdragsutbildning på Mdh. Vi behöver ta detta vidare och skapa mer 
utbildningstillfällen, behovet är stort. Prissättning/finansiering återstår. 
 
 
3 Fortsatt jobbupplägg i AU-gruppen 
Det vi ska prioritera; Omvandling från Produkt till Tjänstelogik, Smartare arbetssätt/snabba på AI-
användning och Skapa bättre Omställningsförmåga och implementera förändringar.  
 
Intresset för att jobba i undergrupper är svagt. Alla förslag på nya arbetssätt mottages gärna. 
Beslutades att skjuta detta till efter nyår (medverka i mindre grupper).   
 
 
4 AR- på gång  

• Automation Expo Linköping 18:e November. Inställt pga corona 
• Sweden Innovation days 17-19:e November.  
• Webinar Vision-system och sensorer 24:e November 

  
Projekt: Tillämpning av standarder inom Smart Industri 
Automation Region, tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet, RISE 
och Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit initiativ till utveckling av ett forum för ökad 
interoperabilitet inom smart industri. Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett 
nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart 
tillverkning.  
AR söker nu industriella aktörer och företag som är intresserade att delta i detta forum. Finns intresse 
kan man gärna höra av sig till Daniel Boqvist. 
  
Affärsmöjlighet- Helautomatiserad glasfabrik i södra sverige 
Det finns behov av att uppdatera en glasfabrik i södra sverige, och de skulle vilja komma i kontakt 
med nytänkande leverantörer gällande produktionskoncept. 
Vid intresse kontakta Bernt Henriksen 
  
 
5 Övriga frågor 

• Exjobb med MDH studenter- vilka frågor är intressanta 
Christer N tog upp att exjobbsperioden nu snart börjar och söker uppslag på relevanta 
problem/frågeställningar, samt om någon är intresserad av att komma och gästföreläsa under 
kurserna.   
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Förslag som kom fram var bla. hur man hanterar idéer internt samt arbetet med innovativa hållbara 
team. En generell fråga som också kom fram var hur man kan jobba effektivt med exjobb på distans. 
  

• Digitala Expon 
Christer G berättade om det digitala expot som hölls under våren.  Utvärderingen visar att utställarna 
var ovana det digitala konceptet. Ett förslag som kom fram var att jobba med frågan hur vi kan 
använda digitala expon för att visa upp medlemmarna, men det behövs kunskapshöjning hos oss alla 
inför detta. 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


