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Registrering och kaffe

Konferensen inleds
Peter Wallin, PiiA Programchef och  
Anders OE Johansson, vice PiiA Programchef

Projektkavalkad 
Över 25 projekt inom PiiA-programmet presenteras.

Lunch och postersession  
Passa på att träffa projektdeltagare och lära dig mer om de olika projekten.

Husqvarna Group - Off to a good start 
Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management, Husqvarna Group

Hur långt kommer vi med data och fakta när det gäller att driva förändring 
och digital transformation av vår industri, missar vi något? 
Stefan Malmsten, Director Digital Technology, AkzoNobel

Fika och postersession 
Passa på att träffa projektdeltagare och lära dig mer om de olika projekten.

Workshop: Nya framtidsprojekt 
Peter Wallin, PiiA Programchef

Sammanfattning av PiiA Summit 2017 
Peter Wallin, PiiA Programchef

Konferensen avslutas

Informell middag tillsammans med deltagare från 
Automation Summit  
Föranmälan krävs. Anmälan till middagen ska ha gjorts 
i samband med din anmälan till PiiA Summit. 

Programmet

PiiA Summit 2017



Workshop: Nya framtidsprojekt 
Peter Wallin, PiiA Programchef

14:45

12:45 Husqvarna Group - Off to a good start 
Petra Sundström, Director Idea and Innovation 
Management, Husqvarna Group

Petra Sundström har arbetat som forskare inom Mobilitet och IoT från bland 
annat RISE SICS och Mobile Life. 2014 lämnade Petra forskningen för en 
karriär närmare de kundorienterade IoT-lösningar hon brinner för att skapa och 
där den ultimata utmaningen är om någon verkligen vill köpa, använda och leva 
med lösningen. 

10:30 Projektkavalkad

Få nya kunskaper och inspireras när över 25 projekt inom PiiA-programmet
presenteras. 

Stefan Malmsten har arbetat inom AkzoNovbel koncernen i över 20 år inom 
områden runt automation, industriell IT, projektverksamhet och förbättrings-
program. Nu är Stefans titel Director Digital Technology for Integrated Supply 
Chain, vilket omfattar dels produktion men även kedjan från leverantör till 
AkzoNobel och deras slutkund.

Petra kommer att prata om hur Husqvarna Group tidigt förstod att data från produkter är av värde för 
kunden, affären och produktutvecklingen. Man förstod också att data och det digitala kopplar samman 
produkter och tjänster i kommande helhetslösningar i olika ekosystem, men också att det förändrar och 
kopplar samman arbetssätt, funktioner och discipliner. På senare år har det hänt mycket; Husqvarna 
Fleet Services och Gardena SMART finns redan på marknaden och under säsongen 2017 har man 
också testat ett initiativ i riktningen Delningsekonomin. Petra, som har varit en stark drivkraft bakom 
denna förflyttning, kommer att dela med sig av vad som har gått bra men också vad man fortfarande 
kämpar med.

13:30 Hur långt kommer vi med data och fakta när det 
gäller att driva förändring och digital transformation 
av vår industri, missar vi något? 
Stefan Malmsten, Director Digital Technology, AkzoNobel

Med cirka 200 produktionsanläggningar runt om i världen är det Stefan och hans teams uppdrag att i 
symbios med ständigt ökande affärskrav driva digitalisering av tillgångar, processer och flöden i  
denna kedja. Stefan kommer att prata om och diskutera utmaningarna med detta uppdrag, både 
kring storleken på uppdraget tekniskt sett men även de kulturella aspekterna som kommer i spel, inte 
minst internt och på ett globalt plan.

Peter Wallin, PiiA Programchef, inleder workshopen med att berätta om PiiA:s 
kommande utlysning och aktiviteter därefter arbetar vi tillsammans runt 
frågeställningar som till exempel vilket fokus framtida PiiA utlysningar ska ha? 
Nya aktörer inom PiiA? Viktiga framtidsområden?

#PiiASummit Höjdpunkter 


