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 Digitaliseringsgruppen -minnesanteckningar  
möte nr 2  
Tid: 5 april 2018 , kl 09-12 med avslutande lunch 
Plats: Videum, lokal Arrhenius, Växjö  
 
Närvarande:  
Jonas Andersson (Wexnet AB) Jonas.Andersson@wexnet.se 
Håkan Halléhn hakan.hallehn@wexnet.se  
Johan Milton johan.milton@energikontorsydost.se  
Stefan Olsson stefan.olsson@energikontorsydost.se  
Bo Hjälmefjord bo.hjalmefjord@vaxjo.se 
Sara Eliasson sara.eliasson@vaxjobostader 
Lenny Karlsson lenny.karlsson@nordomatic.se 
Kenneth Welin kenneth.welin@bengtdahlgren.se 
Magnus Mörstam 
Per Bengtsson 
 

 

 

 

1. Välkomna och kaffe, presentation av närvarande, laget runt. Stefan Olsson 

inledde och berättade om GodaHus och de olika utvecklingsgrupper 

(Skruvarna och Solstrålarna) som just nu arbetar under GodaHus utöver 

Digitaliseringsgruppen. Grupperna har som syfte att höja kunskapsnivån, 

skapa samarbeten och driva utvecklingen framåt i vår region. 

2. Magnus Mörstam från det egna konsultföretaget Intelliger var inbjuden för att 

presentera tankar kring digitalisering i industrin och i övriga samhället. 

Magnus är bland annat projektledare för projektet Digitala Stambanan som 

syftar till hur vi kan utveckla kommunikationen mellan företag genom en 

digital IT-infrastruktur. Magnus arbetar även med projektet Kickstart 

Digitalisering med Teknikföretagen och IP Metall se mer på www.kickstart.se.  

 

Digitalisering handlar till stor del att nå människorna och få dem att förstå 

nyttan och möjligheterna med den nya tekniken. Utvecklingen går kraftigt 
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framåt i hela världen, framförallt är tillväxten stark i utvecklingsländer. Det tas 

fler kort på två minuter än det gjordes på hela 1900-talet.  

 

Digitaliserad information är icke rivaliserande vilket innebär att informationen 

inte förbrukas den finns kvar och kan användas hur många gånger som helst, 

samtidigt. Exempel musik från Spotify. Detta innebär att mjukvaruutveckling 

som arbetar med öppna protokoll och standarder kommer att ha stor 

möjlighet till spridning till stora marknader globalt.  

 

Artificiell intelligens AI påverkar framtidens utveckling genom att systemen 

lär sig själva utan mänsklig inblandning. 

Utvecklingen går snabbare och snabbare med en exponentiell utveckling.  

 

Industri 4.0 den fjärde industriella revolutionen myntades 2011 i Tyskland. 

Begrepp som förknippas med Industri 4.0 är IoT Internet of Things, AI 

Artificiell Intelligens och Big Data med stora molnlösningar. 90 % av de 

tekniska lösningarna finns redan och behöver inte utvecklas för de behov som 

finns idag. En viktig fråga framåt är kombinationen människa och maskin. 

Maskinerna ska vara så enkla att styrningen av mänsklig hand blir så enkel 

som att hantera en smartphone eller en Ipad. 

 

Framtidens kompetenser kan vara hårda kompetenser, men väl så viktigt blir 

de mjuka kompetenserna som flexibilitet och möjlighet att anpassa sig till den 

nya tekniken. Samarbeten över gränser är nyckeln till framgång, detta blir allt 

viktigare i framtiden. Den nya tekniken med digitalisering öppnar upp för nya 

samarbeten på många olika plan. Ett sätt att starta är att plocka de lågt 

hängande frukterna. Bestäm inriktning och mål och börja röra sig mot detta.  

 

Ta de första stegen framåt, testa, gör pilotprojekt och börja resan mot 

framtidens digitaliserade samhälle. 

 

Var noga med omvärldsbevakning, gränserna suddas ut, hot och möjligheter 

kan komma från helt oväntade håll. 

 

Inspireras av andra, effektivisera en existerande affär, addera mervärde, skapa 

en ny affärsmodell. Detta innebär att först titta på befintlig verksamhet och 
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effektivisera, nästa steg är att utveckla och addera mervärde ett tredje steg 

kan vara att skapa en ny affärsmodell. 

 

Bestäm färdriktning! Ha roligt och fira framgångar. 

 

Serneke har en app kopplat till hyresgästerna och deras tillval i lägenheterna. 

Automatiseringen av fastigheterna och digitala tjänster kopplat till 

hyresgästerna är ett efterfrågat område som har en stor potential. 

 

3. Nuläges rapportering, var står vi idag, rapport från enkätundersökning. Johan 

Milton redovisade resultatet från enkäter och intervjuer med 

medlemsföretagens personalrepresentanter.  Flera intressanta synpunkter 

och idéer kom fram hur våra medlemmar vill att Digitaliseringsgruppen ska 

verka framåt. Enkätundersökningen fortsätter ett tag till. 

4. Interface of Life, Per Bengtsson gav en inblick i delar av arbetet med det EU-

finansierade energieffektiviserings-projektet Ready som pågår i Växjö och 

Aarhus i Danmark. Ett intensivt arbete pågår med att planera för IoT-

installationer inom renoveringen av kvarteret Alabastern på Nydalavägen och 

Hjalmar Petris väg i Växjö. 

5. Vad kan vi göra tillsammans? Stefan Olsson visar finansieringsmöjligheter för 

gemensamma digitaliseringsprojekt. Ett separat fortsättningsmöte är 

inplanerat den 16 april för att diskutera förutsättningar och möjligheter att 

öppna ett nytt bidragsprojekt med EU-finansiering kopplat till digitalisering, 

Internet of Things och den smarta staden. 

6. Övrigt, inga övriga frågor togs upp 

7. Nästa möte är planerat till den 24 maj på Växjö Energi. Vi inleder med en 

lunch 12:00 och fortsätter till 15:00. Särskild kallelse går ut. 

 
Vid tangenterna  
Per Bengtsson      


