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3 | VD har ordet

VD har ordet
Energi och effektivitet är ett tydligt fokus

 

Något som varit en viktig ingrediens i många 
år men som tagit fart ordentligt inom våra 

kundsegment är utvecklingen mot ökad effekti-
vitet i nyttjandet av resurser. Fler kunder idag än 
tidigare investerar i att hitta lösningar för att 
minska energiförbrukningen, minska kost-
naden för drift och minska underhåll av 
sina anläggningar. 

För några år sedan tyckte jag att 
diskussionen om energieffektivi-
sering var mer politisk än prak-
tisk verklighet. Nu inser jag att 
den är verklighet och att det 
finns incitament för alla parter 
att jobba med frågorna. Detta 
är mycket spännande projekt 
som innehåller utmanande 
moment med syfte att hitta 
helt nya lösningar för att mäta 
och åtgärda. Den uttalade vil-
jan till bättre resursutnyttjande 
är ett perfekt utgångsläge för 
oss som systemintegratörer. Nu 
har vi möjlighet att ta fram all den 
kreativitet vi besitter och omsätta i 
lösningar som svarar på våra kunders 
utmaningar och därmed ger ett stort 
värde.

Framtidens behov av systemintegrationer kom-
mer att vara enorm. Det vittnar inte minst  tys-
ka statens I4.0 och vårt Svenska program, Smart 
industri, om. Undersökningar genomförda av 
Kairos Future visar att automatiseringsgra-
den kommer att öka drastiskt i samhället ge-
nerellt. Men vad händer när alla bilar är förar-
lösa? Kommer trafikljus, hastighetsskyltar och 
vägbelysning att behövas då? Vad kommer i  
stället?

Ett står i alla fall klart – oavsett om vi ser oss som 
systemintegratörer eller medborgare har vi en väl-
digt spännande utveckling framför oss.

2015 har starkt präglats av blandningen mellan det gamla och det nya. Tillbaka-
blickarna på våra 20 år i branschen har inte bara varit nostalgiska utan har också 
gett oss tillfälle till nyttig reflektion och insikter som kommer ta oss in i framtiden.

Mikael Nilsson, VD



4 | En kort sammanfattning

1996
PA Norman och 
Stefan Johansson 
startar Cintec.

1997 
Martin Esping tar examen 
i programvaruteknik. Den 
enskilda firman är redan igång 
med massor av uppdrag. Hans 
studiekamrater startar FLUX i 
Ronneby.

2001 
FLUX blir inbjudna till Astra Ze-
neca som en av de leverantörer 
företaget vill jobba med.

1995 
Arne Håkansson m fl 
startar Apocca Tech-
nology i Stockholm och 
Göteborg med Apocca 
AB som 20%-ig ägare.

2000
Acobia och FLUX stöter på 
varandra i olika projekt.

2004
Mikael Nilsson och Martin  Esping 
träffas på sportbaren O’Learys för 
ett helt förutsättningslöst samtal.

2003 
Martin Esping blir 
VD för FLUX.

1999 
Kent Nilsson startar epg.
sys i Göteborg  och Tranås 
för att möta kundernas 
behov av ökad integra-
tion inom fastighets-
automation.

Cintec

Apocca 
Technology

epg.sys

Acobia

FLUX

1999 
Apocca Technlogy byter 
namn till Acobia och 
Mikael Nilsson blir VD. 
Acobia får Södra-länken, 
som stort projekt, med 
Vägverket som slutkund.  

AcobiaFLUX på

minuter!

Att sammanfatta ett företag i några få meningar och 
punkter är nästan omöjligt. Antalet anställda berättar 
ingenting om de visioner, idéer och engagemang som varje  
person bär med sig. De system och den hårdvara vi använder 
räcker inte för att beskriva de lösningar och produkter som 
vi utvecklar tillsammans med våra kunder för att göra deras  
verksamheter effektivare. Det här är en den korta ver-
sionen. Det riktigt  intressanta kan du läsa mer om på 
sidorna som följer.

Från då till idag

1999
Ett stort jobb för Asko Cylinda 
kräver resurser och Martin Esping 
beslutar sig för att använda FLUX.

1999
Martin Esping blir delägare i FLUX 
och flyttar till Göteborg och startar 
upp verksamheten där.

1995 2000 2005

2005 
Acobia och FLUX slås samman 
och bildar det nya bolaget 
AcobiaFLUX. Man flyttar i 
Göteborg ihop i nya  lokaler 
för att ge företaget en riktig 
nystart.



Vår historia präglas av teknisk nyfikenhet, en vilja att utvecklas och stor förmåga 
att sätta sig in i kundernas verklighet. Dessa egenskaper har fått företag och 
människor att mötas, hitta synergieffekter och har tillsammans utvecklats och 
skapat möjligheter.

2005

2007 
Sandvik blir en viktig 
uppdragsgivare 
för  AcobiaFLUX.

2010 
AcobiaFLUX etablerar sig 
i Norge. 

2011 
AcobiaFLUX får stororder när  
Øresundsbron investerar 42 
miljoner DKK i ny teknik för 
trafikstyrning.

2012 
AcobiaFLUX startar  
verksamhet i Malmö.

2008 
Cintec blir en del av AcobiaFLUX. 
Genom deras tonvikt på Automation 
öppnade sig möjligheten att leverera 
fler och ännu större helhetslösningar
till kunderna.

2011 
Kunder, leverantörer och med-
arbetare medverkar i  
AcobiaFLUX program  Challenge 
2011. Vi genomför, som en del i 
programmet, Göteborgsvarvet. 

2005 
Acobia och FLUX slås samman 
och bildar det nya bolaget 
AcobiaFLUX. Man flyttar i 
Göteborg ihop i nya  lokaler 
för att ge företaget en riktig 
nystart.

2013 
epg.sys blir en del av AcobiaFLUX och 
det innebär spetskompetens inom Fast-
ighetsautomation. 

2015
AcobiaFLUX firar 20 år!

Företaget

 Æ AcobiaFLUX är en totalleverantör 
av Industriell IT & Automation, 
inom Industri, Infrastruktur och 
Fastighet.

 Æ Vi har kontor i Göteborg, Stock-
holm, Malmö, Tranås och Larvik  
i Norge.

 Æ Grundades 1995.

Det här gör vi

 Æ Vi utvecklar innovativa lösningar 
som automatiserar och effekti-
viserar funktioner inom Industri,  
Infrastruktur och Fastighet.

 Æ Vi levererar varje länk i kedjan 
som behövs för ett lyckat projekt, 
från givare, apparatskåp och övrig 
hårdvara, till PLC-, SCADA- och 
MES-system.

 Æ Vi har ett brett utbud av produk-
ter och paketerade lösningar för 
energioptimering, larmhantering, 
produktionsupp följning, belys-
ningsstyrning, övervakning och 
fastighetsstyrning.

 Æ Vi skapar lösningar som låter olika 
tekniska system kommunicera 
med varandra.

 Æ Vi integrerar olika tekniska system 
och plattformar.      

Så här arbetar vi

 Æ Vi kombinerar djup kunskap i teknik 
med känsla för design, struktur, 
funktion och kvalitet. 

 Æ Effektiva och genomtänkta an-
vändargränssnitt är vårt signum.

 Æ Vi driver alla kunduppdrag i pro-
jektform via vår projektprocess, 
prAXis - Projekt med AcobiaFLUX 
- Integration och Samverkan.

 Æ Genom prAXis uppnår vi Nöjda 
kunder, Nöjda medarbetare och 
God ekonomi. 

 Æ Vi tar helhetsansvar i vårt projekt-
utförande, från den inledande 
planeringen till avslut. 

 Æ Vi jobbar alltid med kunden i fokus 
och strävar ständigt efter att skapa 
mervärden för våra kunder.

 Æ Vi är innovativa och ser möjligheter. 

 Æ Samarbete är vår ledstjärna, vi 
bygger långsiktiga affärsrelation 
till våra kunder och är ledande på 
att skapa kundnöjdhet.

Våra kunder

 Æ Vi arbetar med ett flertal branscher 
såsom Livsmedel , Läkemedel, Verk-
stad, Petrokemi, Trafik, Maskin, 
Fastighet m.fl.

20152010
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2008 
AcobiaFLUX blir ut-
sedd till världens bästa  
Citect Integratör.



2015 i backspegeln
Helhetsansvar, expansion och ny ledning. 

Under 2015 fokuserade vi naturligtvis på  
ekonomiska värden men också på att: 

• vinna helhetsansvar i större projekt 
• få våra produkter och paketerade lösningar 
att bli en naturlig bas i våra leveranser
• vidareutveckla verksamheten i Norge 

Under året vann vi ett antal stora projekt där vi 
fick helhetsansvar. Ett av dessa projekt omfat-
tar en modernisering av befintliga styrsystem 
för Skånes universitetssjukhus i Lund, där vår 
kund och uppdragsgivare är Region Skåne Re-
gionservice. Detta projekt är vi mycket stolta 
över och vi är nu i full gång.
 
Vi har även arbetat hårt med våra produkter 
och paketerade lösningar under året, dels ge-
nom att vidareutveckla dem, dels genom att 
i försäljning påvisa kundvärde i att använda 
redan testade och beprövade produker samt 
paketerade lösningar.

Det hänt mycket i Norge under året. Samar-
betet med Fritzøe Eiendom i Larvik, vilket vi 
påbörjade under 2014, innebär också att vi 
under 2015 flyttade in i en av deras ombyggda 
byggnader, Sanden 1. Företagen, som sitter i 
Hammerdalen, skapar tillsammans ett tekno-
logiskt kluster i Larvik. Fritzøe Eiendom är den 
drivande kraften. I samarbete med Fritzøe 
Eiendom har vi levererat en plattform för 
styrning och övervakning av deras fastigheter. 
Utvecklingen sker i nära samarbete med Fritzøe 
Eiendom som ligger långt fram när det gäller 
energieffektivisering och effektivt drift- och 
underhållsarbete. Under året vann vi också ett 
projekt till ISS Facility Services. ISS ska bygga 

upp ett energiuppföljningssystem, i Etapp 1, 
för 850 fastigheter. Projektet beräknas vara 
klart under 2016.

Ytterligare fokusområden under året:
Expansionen i Malmö 
Under 2015 fortsatte vi vår expansion i Malmö-
regionen. Denna positiva utveckling har delvis 
en koppling till Beijer Electronics beslut att se 
över sin nordiska organisation då Mitsubishi 
Electric tar över försäljningen av automations-
produkter i egen regi. I samband med detta 
valde medarbetare från projektavdelningen på 
Beijer Electronics att söka nya utmaningar hos 
oss på AcobiaFLUX. Kontoret i Malmö har under 
2015 förstärkts med flertalet nya medarbetare 
och en ny Enhetschef, Lars Bjurén. I december 
flyttade hela Malmögänget in i nya fräscha 
lokaler på Derbyvägen i Malmö. 

Den nya ledningen 
I början av året tillträdde Mats Agblad som COO 
och han leder nu den operativa verksamheten 
i AcobiaFLUX AB. Ledningsarbetet börjar nu ta 
form, vilket bland annat innebär att ett antal 
nya Enhetschefer har tillkommit. Ett starkt fokus 
i ledningen är att ytterligare effektivisera och 
kvalitetssäkra våra leveranser till kunderna. Detta 
har i sin tur resulterat i en ny processorienterad 
projektmodell, prAXis som vi implementerat fullt 
ut. Våra kunder efterfrågar våra lösningar och 
vi vet att vi skapar förväntningar.

Vi hade återigen ett starkt Nöjd Kund Index 
(NKI), med ett resultat på 4,29 på en 5-gradig 
skala. Vi lyckades således höja oss från ett redan 
högt resultat 2014, vilket visar att vi är på rätt 
väg och att våra insatser ger positiv effekt.

           2015  2014       2013 2012  

Nettoomsättning (kkr)        74 316        76 801        79 210         61 714      

Rörelseresultat (kkr)        1 882          -1 250       3 115           2 312  

Rörelsemarginal (%)          2,5      -        2,5                3,7   

Antal anställda, genomsnitt (st)         45    52        52                39       

Balansomslutning (kkr)       53 372 30 996      32 128           33 234         

Soliditet (%)           15                16        12                12               

Avkastning på eget kapital (%)         21                 -              35,2                41               

Nöjd Kund Index (NKI), skala 1-5        4,29  4,22        4,37               4,26  

Viktiga händelser under 2015: 

• Positiv utveckling i Larvik 

• Expansion i Malmö 

• Ny ledning med fokus på kvalitet

• Implementering av ny projektmodell

6 | Året som gått och året som kommer



20-årsjubileum 
År 1995 började resan. 2015 var det dags att fira de gångna 20 årens alla framgångar.

Redan 1995 påbörjade vi vår resa. Avgörande händelser har under åren 
som gått påverkat vår utveckling och gjort oss på AcobiaFLUX till vad 

vi är idag. Vi har präglats av möten som lett till sammanslagningar 
och samarbeten. Vi har utvecklats som företag tack vare stora 
och utmanande uppdrag tillsammans med spännande kunder. 
Många roliga och viktiga händelser har passerat och under 
året har vi på olika sätt lyft dessa händelser och firat våra 
framgångar. 

Vår historiska resa har dokumenterats på vår 
automationsblogg. Där har vi beskrivit alla betydelsefulla 
och trevliga händelser som passerat under åren. 

På AcobiaFLUX-dagen var det världspremiär för det 
hemliga projekt som sedan början av året sysselsatt 
oss. Resultatet blev en formidabel succé: låten, med 
tillhörande musikvideo, ”AcobiaFLUX 20 år och 50 
till” finns naturligtvis att se på på Youtube. Under 
AcobiaFLUX-dagen tog vi dessutom chansen att fira 
vårt 20-årsjubileum externt med härliga kunder och 
samarbetspartners. Det blev en inspirerande dag med 
intressanta föreläsningar och ett mycket lyckat firande 
på kvällen. 

Jubileumsåret kulminerade i ett internt firande då vi 
tillsammans med våra medarbetare med respektive på ett 
riktigt härligt sätt avslutade detta händelserika år. 

Nu är vi nyfikna på framtiden, spända av förväntan och starkare än 
någonsin! Vi ser fram emot kommande händelser och är redo för nya 
utmaningar. AcobiaFLUX 20 år och 50 till!
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Verksamheten 2016
Under 2016 fortsätter vi att ta helhetsansvar och leverera högt kundvärde. 

Under 2015 etablerade vi vår nya ledningsstruktur. Vi har 
verktygen, ledarna och medarbetarna fullt fokuserade 

på att fortsätta utveckla såväl våra kunder som oss själva. 
Den feedback vi möter från våra kunder ger oss styrka att 
tro på det vi vill genomföra.

Kundmätningar visar på höga betyg och nivån är stabil. Våra 
strategier är tydliga och dessa speglar sig väl i de affärer 
vi har med oss in i 2016. Helhetsansvar är ett fokus som 
tydligt avspeglas i vårt genomförande. Vi ser fram emot ett 
år då vi kommer att presentera ett antal nya affärer som 
är direkta resultat av denna strategi.

Våra framgångar i södra Sverige har skapat en stabilitet i 
vår verksamhet. Vi har med oss ett stort projekt kopplat 
till Skånes universitetssjukhus i Lund som sträcker sig över 
hela året. Effekterna av detta projekt ligger som grund för 
nyrekryteringar. Vi har även breddat vår kundbas och genom 
detta skapat en bra bas för kontinuitet och tillväxt. 

Vi har under många år haft en mycket positiv utveckling i 
Stockholmsområdet. Vår infraverksamhet i Stockholm är 
navet i vårt affärsområde Infrastruktur. Under året kommer 
vi att genomföra ett stort projekt, Kvarnholmsförbindelsen, 
där vi har ett helhetsansvar. Vår nya projektprocess prAXis 

ställs inför de utmaningar vi eftersträvar och vi har en stark 
tilltro till vårt genomförandet.

Våra aktiviteter inom läkemedelsindustrin har haft en positiv 
utveckling och vi kommer under 2016 fortsätta leverera 
kundnytta. Verksamheten knuten till läkemedelsindustrin 
har en ambitiös plan för genomförande och vi känner ett 
starkt förtroende från våra kunder.

Glädjande är att vi också kan redovisa en mycket positiv 
utveckling i Norge. Vårt huvudfokus ligger inom fastighets-
segmentet och dess inriktning på energieffektivisering. Under 
2016 ser vi fram emot att välkomna såväl nya medarbetare 
som kunder till vårt kontor i Larvik.

Under 2016 fokuserar vi på att:

• Leverera ett fortsatt högt kundvärde

• Säkra minst ett större tunnelprojekt i Göteborg

• Fortsätta utveckla vår projektorganisation med 
erfarna projektledare

8 | Året som gått och året som kommer



Q&A med AcobiaFLUX nya COO 
I början av året tillträdde Mats Agblad som COO för att leda den operativa verk-
samheten i AcobiaFLUX AB. Mats har under de senaste 20 åren arbetat inom 
industrin i ledande befattningar, senast som CEO inom livsmedelsindustrin där 
han utvecklade ett lokalt familjeföretag till att bli en internationell aktör.

Hur ser AcobiaFLUX och branschen ut om 3-5 år?
- Branschen har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren 
och jag ser inga tecken på avmattning, tvärtom. Sverige har 
en ambitiös agenda och många företag är med och driver 
utvecklingen. Svenska företag har starka globala positioner, 
främst inom industri som driver utvecklingen mot ökad fokus
på innovation och automation. För oss på AcobiaFLUX gäl-
ler det att fortsätta stärka och tydliggöra vår roll. Vi har 
arbetat hårt med vårt erbjudande och den respons vi får 
bland såväl kunder som medarbetare stärker vår tilltro till 
en fortsatt positiv utveckling.

Vad ser du som den viktigaste uppgiften under 2016?
- Högst upp på agendan ligger vårt rekryteringsmål. Ska 
vi utveckla vårt erbjudande måste vi ständigt söka efter 
den kompetens som erfordras. Inom de affärsområden vi 
verkar i sker en snabb utveckling och våra kunder efterfrå-
gar varaktiga lösningar som följer denna utveckling. På det 
personliga planet ser jag fram emot att träffa våra kunder 
och verifiera att vi är på rätt väg och lever upp till deras 
förväntningar. Jag ser också mycket fram emot att utveckla 
vårt ledningsarbete och tillsammans formulera en gemen-
sam agenda med tydliga målsättningar.

Hur ska vi få fler tjejer att välja att arbeta i teknik-
bolag med inriktning på tekniska uppdrag?
- Vi har under många år brottats med denna utma-
ning tillsammans med våra tekniska universitet. 
Glädjande ser vi att fler tjejer nu väljer teknisk inrikt-
ning, men hur kan vi attrahera dessa att välja en 
inriktning mot automation och systemutveckling? 
På senare tid har vi fått konkurrens av nya snabbt 
växande segment som till exempel spelutveckling. 
Vår utmaning blir att göra såväl arbetsplatsen som 
våra villkor anpassade till framtidens generation. 
Lyhördhet och kommunikation är två nyckelbegrepp.

Vad är ett modernt ledarskap i AcobiaFLUX?
- Återigen – lyhördhet och kommunikation. Jag ser 
samma utmaning i ledarskapet. Vi arbetar med individer 
som alla har sina egna drivkrafter och behov. Som ledare 
måste man kunna identifiera dessa i de situationer vi ställs 
inför och agera därefter.

Vad är AcobiaFLUX största utmaningar under 2016?
- Utöver rekrytering, som jag tidigare nämnt, ser jag ett 
starkt behov av att utveckla vår projektstyrning. Jag tycker 
vi ligger långt fram när det gäller metodik – utmaningen 
ligger hela tiden i att utveckla våra projektledare och chefer 
att följa våra modeller och att utvärdera vårt agerande. 
Kundkraven vi arbetar med gör att vi aldrig kan stanna upp. 

För att säkerställa detta genomför vi varje år utvärderingar 
och korrigerar utifrån dessa. Goda resultat bekräftar att vi är 
på rätt väg men berättigar därmed inte att vi slår oss till ro.

Vad har en ledare som du, med produktionsbakgrund, 
för reflektioner efter första tiden i rollen som COO på 
AcobiaFLUX vilka är verksamma inom Industriell IT & 
Automation?
- Skillnaderna i ledarskapet är inte så stort som många tror 
och förväntar sig. Produktionsindustrin har utmanats av 
kvalitets- och effektivitetskrav under många år. I vår värld 
är det mindre hårdvara och mer mjukvara. Metodikerna 
är de samma – utmaningen ligger i att vi arbetar i större 
utsträckning med människor. Har man ett genuint intresse 
av ledarskap och en vana av att arbeta med attityder och 
beteenden ser agendan relativt lika ut. 

9 | Q&A med COO

Mats Agblad, COO



Trendspaning 2015 ...
Vi levererar innovativa och moderna systemlösningar. Vi håller oss därför natur-
ligtvis informerade och uppdaterad om trender när det kommer till den teknik 
vi använder. Men – lika viktigt är det att vi håller oss ajour med övriga trender 
i samhället, trender som kan påverka de branscher vi verkar i och vår egen ut-
veckling. Aldrig har väl Automation varit lika trendigt som nu.
 
Kairos Future skriver i sin rapport, What´s on 2015, att 

vissa perioder gör stora avtryck på framtiden. Det är 
perioder när samhället går igenom extraordinära och om-
välvande förändringar. Kairos Future tror att när man ser 
tillbaka på denna period i framtiden kommer man sannolikt 
tycka att den tid vi nu lever i gjort det. Detta grundar sig 
på flera anledningar, där den främsta är den aldrig tidigare 
skådade takt av teknisk förändring. I decennier har man 
forskat på områden som genetik, nanofysik och artificiell 
intelligens, men det är inte förrän nu som vi har datorer 
med tillräcklig kapacitet för att kunna visa detta fullskaligt, 
och dessutom till låga kostnader. Att vi nu klarar av det gör 
att vi är på väg att revolutionera samhället, näringslivet 
och våra personliga liv.
 
Automatisering är en trend som både Ny teknik och Kairos 
Future lyfter i sina trendspaningar. Automation har blivit en 
del av vårt samhälle i form av till exempel robotar, som blir 
allt vanligare. Ny teknik skriver att tack vare fallande priser 
på sensorer och kraftfullare datorer tar sig robotarna in 
på allt fler områden –allt ifrån att köra tunga matvagnar i 
sjukhuskorridorer till att hämta varor på plocklager. Även 
Kairos Future beskriver robotar som en trend och att de 
nu inte längre bara används till farliga och monotona 
arbeten. Vi ser dem även i form av drönare som levererar 
defibrillatorer och i självkörande bilar. Robotar är en del av 
samhällets automatisering och den är i full gång, förklarar 
Kairos Future. 

Vi måste bygga smarta städer för att skapa ett bättre 
klimat, hävdar Ny teknik. Allt fler människor bor, och kom-
mer att bo, i städer. 2050 räknas 70 procent av världens 
befolkning bo i städer. Detta ställer höga krav på smarta 
lösningar på bland annat infrastruktur, säkerhet, energi-
användning och avfallshantering. Avancerade lösningar för 
till exempel soptömning och styrsystem av gatubelysning 
med LED-lampor som halverar elanvändningen testas. Just 
styrsystem är något som vi på AcobiaFLUX är experter på. 
Att vara med i framtiden och bygga smarta städer ligger 
helt i linje med det vi gör i vår vardag. Ett exempel på lös-
ning som vi levererat inom detta område är ett system för 
styrning och övervakning av gatubelysningen i Ragunda 
kommun. Lösningen har lett till att kommunen fått effektiv 
styrning, övervakning och analys av sin energiförbrukning. 
Vi har också ett nära samarbete med Gurusoft och är 

återförsäljare av deras energiuppföljningssystem Gurusoft 
EOS. Gurusoft har lång erfarenhet av att stödja kunder 
i deras investeringar och säkerställer därmed långsiktiga 
perspektiv. 

Allt är uppkopplat och möjligheterna är oändliga, skriver 
Kairos Future. Det finns redan 15 miljarder uppkopplade 
prylar i världen, varav två tredjedelar är telefoner och 
datorer. Men flera företag, bland annat routerbolaget 
Cisco, räknar med hela 500 miljarder uppkopplingar före 
2030. Dessa kan förväntas vara allt ifrån motorsågar 
till mjölkförpackningar, förklarar Ny teknik. För oss på  
AcobiaFLUX – tillsammans med alla andra som verkar inom 
Industriell IT & Automation – är detta spännande och nya 
utmaningar. Kairos Future skriver att fler övervakningska-
meror och lampor kommer att behöva vara uppkopplade, 
något som redan nu i stor utsträckning används på vissa 
flygplatser. Vi på AcobiaFLUX ser att vår kompetens kan 
komma sig väl till pass i denna utveckling, då integration 
av övervakningssystem ofta finns med i våra leveranser. 
Ett exempel på detta är vårt koncept AX Quick Eye, där 
alla tekniska system integreras för att öka säkerhet och 
effektiviteten i en anläggning. 
   
Kairos Future skriver om automatiseringen som en revo-
lution i sin rapport. Robotar är, som nämnts, en del av 
detta men det är först och främst algoritmerna som ligger 
bakom dem som är revolutionerande, menar Kairos Future. 
Algoritmerna blir allt bättre och snabbare – de skriver redan 
artiklar i tidningar och tidskrifter, de gör väderprognoser 
och satsar på aktier. Världens mest avancerade kognitiva 
dator kallas Amelia och släpptes nyligen av Ipsoft, ett IT-
automationsföretag baserat i USA. Ameila lär sig som en 
människa, men snabbare. 

Vi på AcobiaFLUX ser positivt på den automatiseringen som 
sker. Automation är till för att utveckla och effektivisera 
processer, företag och vårt samhälle. Vi är övertygade om 
att automatiseringen skapar ett säkrare och tryggare sam-
hälle och vi är stolta över att kunna vara en del av detta.

Källor:
What’s on 2015 – Heaven or Hell? - Kairos Future Trend Report December 2014. 
Årets tio hetaste tekniktrender, Helen Ahlbom, Marie Alpman - Ny teknik, HTTP://WWW.
NYTEKNIK.SE/TEKNIKNYHETER/ARTICLE3955726.ECE.  
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Fastighet
Det råder en hög aktivitet inom fastighetsbranschen hos 
såväl oss som branschen generellt. Under 2015 påbörjades 
byggandet av 45 000 nya lägenheter. Detta är en ökning 
med hela 26 procent jämfört med 2014. Vi ser också 
markant ökad aktivitet inom segmentet kommersiella 
fastigheter. Under året har vi tecknat några större projekt 
som ligger till grund för den tillväxt vi ser inom segmentet. 
Projektet vi driver på Skånes universitetssjukhus i Lund 
ger oss intern utveckling vilket i sin tur starkt bidrar till 
vår fina utveckling.

Industri
Industriföretagens investeringar förväntas under 2016 
sjunka med 5 procent mätt i volym, enligt SCB:s senaste 
investeringsenkät. Industrins investeringar ökade dock med 
10 procent under 2015 och uppgick till totalt 65,9 miljarder 
kronor så detta ska ses som en avmattning. Vi ser fortsatt 
positiva signaler i de segment där vi främst verkar. Inom  
läkemedelsindustrin har vi tagit del av många positiva 
nyheter under året vilka indikerar en positiv effekt under 
2016. Våra planer inom Industri pekar också på en stark 
utveckling med tillväxtambition.

Infrastruktur
Storstadsregionerna fortsätter att göra stora satsningar 
inom såväl nybyggnation och underhåll. Under 2016 
förväntar vi oss ökade aktiviteter på västkusten då de 
initiala projekten i det Västsvenska paketet startar upp. 
Vi tar med oss de erfarenheter vi byggt upp i Stockholm 
genom de många projekt vi varit delaktiga i och gör en 
rejäl satsning i Göteborg. 

Branschens utveckling
Prognoser och trender – vi ser en fortsatt positiv utveckling inom våra tre 
affärsområden. 

Infrastruktur och fastighet redovisar expansiva planer, 
medan vi ser en viss generell avmattning inom industrin. 

Regeringen börjar dock ta liknande initiativ som den tyska, 
vilket vi i Sverige kallar för Smart industri, en ny industriali-
seringsstrategi: 

”En innovativ och hållbar industriell produktion är digitalt 
uppkopplad, flexibel, resurseffektiv, miljövänlig och ger för-
utsättningar för en attraktiv arbetsplats. Denna smarta in-
dustri ligger längst fram i användningen av digitaliseringens 
möjligheter, har hög automationsnivå och kan möta kom-
plexa kundkrav och nya efterfrågemönster. Den konkurre-
rar genom såväl avancerad produktion som med produkter 
med högt kunskapsinnehåll, där gränsen mellan vara och 
tjänst har suddats ut och där datamängder skapar nya vär-
den för kund och leverantör.” 

På AcobiaFLUX står vi väl rustade att möta denna utmaning 
och ge våra kunder den support som efterfrågas.

Den negativa utveckling vi sett i vår totalaffär är en direkt 
konsekvens av att aktiviteterna i södra Sverige avtagit. 
Vårt stora engagemang i Øresundsbron har avtagit genom 
vårt slutförande av ett mycket lyckat projekt. Framtiden 
ser dock ljus ut. Ska vi nå de transportpolitiska målen till 
2030 måste staten satsa på infrastruktur. Det kommer 
att krävas en samverkan för att nå framtidens tre stora 
utmaningar: urbanisering, digitalisering och hållbarhet. Vi 
rustar oss kontinuerligt för att möta dessa utmaningar.
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Kairos Future presenterar en spän-
nande rapport om automationens 

status och möjligheter enligt svenska 
företagsledare.

Robotar tar över exempelvis hotell-
personals arbeten och rapporter som 
visar att ungefär hälften av jobben kan 
automatiseras bort på 15-20 års sikt ... 
Utifrån påståenden som detta har  
Kairos Future undersökt hur det stämmer 
överens med svenska företagsledares 
syn på saken. Ser de större eller mindre 
potential? Var finns möjligheterna och 
vilka är drivkrafterna? När är hälften 
av dagens jobb ersatta av algorit-
mer? Detta var några av de frågor 
de ställde till 200 ledare i privata 
företag med fler än 10 anställda. 

Ur respondenternas perspektiv 
beskriver Kairos Future det som 
att automation är en välsignelse och de 
ger inte mycket för risken för massar-
betslöshet i automationens kölvatten. 
Bland annat instämmer 89 procent 
att det är en nödvändig och önskvärd 
utveckling för att öka lönsamheten och 
över hälften av dessa instämmer helt i 
påståendet. 

Att automationen redan pågår för fullt, 
långt utanför industrins klassiska domäner, 
är de flesta medvetna om. En mycket 
stor del av ekonomin hanteras redan av 
robotar. Såväl informationssökning med 
Google som automatiserad incheckning 
på flyget och musikförslag på Spotify är 
alla exempel på tjänsteautomation som 
ofta genererar helt nya tjänster, förklarar 
Kairos Future. Var fjärde respondent 
säger också att automatiseringen under 
de senaste fem åren påverkat den egna 

verksamheten i mycket stor utsträck-
ning. Effekter på branschnivå är därför 
något som de flesta respondenter lyfter 
fram. Endast några få procent tror att 
automationen inte kommer att påverka 
den egna branschen eller sektorn.

Teknikutvecklingen inom framför allt IT-
området är det som på ett fundamentalt 
sätt skapar förutsättningen för dagens 
automationsvåg. Denna utveckling är 
exponentiell. I genomsnitt blir datorerna 
ungefär dubbelt så kraftfulla var eller 
vartannat år. Därmed blir de på kanske 

bara fem år 32 gånger snabbare och 
smartare till samma kostnad. Detta har 
lett till att robotar redan idag exem-
pelvis rättar uppsatser bättre än lärare 
och att det första robotdrivna hotellet 
redan har öppnat. Vad kan då detta 
leda till i framtiden, kan man undra? 
Hur länge dröjer det till exempel innan 
de flesta kundtjänstarbetarna ersatts 
av algoritmer? Med detta i bakhuvudet 
är det inte underligt att Kairos Futures 
respondenter i genomsnitt bedömer att 
över 20 procent av arbetsuppgifterna 
på deras arbetsplats skulle kunna au-
tomatiseras redan idag.
 
Är kundinteraktion undantaget
De senaste fem åren har automationen 
framförallt påverkat informationshan-
teringen. Därefter följer en rad infor-
mationstunga områden såsom drift 

av IT-system, marknadsföring samt 
omvärlds- och marknadsanalys. Finns 
det då inga fredade zoner, områden dit 
automationen inte fullt kommer att nå? 
Jo, och dessa kan kortfattat sammanfat-
tas i ”kundinteraktion” förklarar Kairos 
Future. Även i större utsträckning än till 
exempel kreativt arbete som utvecklings- 
och innovationsarbete. Men, som tidigare 
nämnts, bemannas till exempel redan 
receptioner av robotar. Är det persoliga 
mötet kanske automatiseringens blinda 
fläck, snarare än dess fredade zon. 

Kairos Future menar att nå nya 
kunder, förstå deras kundbehov och 
erbjuda individualiserade tjänster är 
automationens främsta förtjänster, 
så som den uppfattas idag. Ungefär 
hälften av respondenterna säger 
att det är detta som hittills varit 
automatiseringens stora förtjänst. 

Med automation går vi bort från artificiell 
masskommunikation och massproduk-
tion och möter kunderna på deras nivå, 
fångar deras behov och responderar på 
dessa. Möjligheten till kostnads- och 
personalbesparingar är inte heller oviktig. 
Bland de svarande som har en tydlig 
strategi och automatiserat mer offensivt 
anser hela 63 procent att automationen 
skapar just sådana möjligheter.

Automatisering ger möjligheter
Affärernas hårda kärnprodukter, pake-
tering och innovation, är i korta drag 
dit resurserna kommer att gå under de 
kommande fem åren om Kairos Futures 
respondenter får rätt. Så många som 
89 procent av de som fått ut mycket av 
automatisering de senaste fem åren säger 
att automatisering skapat möjligheter 
till just helt nya tjänster och produkter. 
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“89 procent av högautomatiserarna 
säger att automatiseringen skapat  
möjligheter till helt nya tjänster och 
produkter.” – Kairos Future (2015) 

”Automation – en välsignelse”
Svenska företagsledares syn på automationens status och möjligheter.



Vilka är då hindren? Den frågan ställde 
Kairos Future som en öppen fråga. De 
fyra övergripande svaren är: tid och 
tröghet, existerande IT-system, kun-
skapsbrist samt pengar. Förändringar 
tar tid. Tröghet i organisationen och 
svårigheten att avsätta tid och resur-
ser till automatisering fördröjer det 
som rent praktiskt skulle kunna ske i 
dagsläget och försvårar även framtida 
automationssteg. Underutvecklade och 
daterade IT-system som äter 
upp hela utvecklingsbudgeten 
och inte låter sig knytas sam-
man med nya lösningar. Många 
känner till möjligheterna att 
automatisera, men är osäkra 
på hur. 

Många saknar strategi
Många av respondenterna ser 
automatiseringen som den 
heliga graal som ska lägga grunden för 
jag-du-relationer och individualiserade 
kunderbjudanden. De flesta tror därtill 
att hälften av arbetsuppgifterna kom-
mer att automatiseras inom femton år. 
De som påverkats av automatisering är 
de, fortfarande relativt få, som i störst 
utsträckning formulerat och exekverat 
en automatiseringsstrategi. Framförallt 
har dessa tvingats omformulera sin 
övergripande strategi till följd av auto-
matiseringen. 

Även investeringsfokus skiljer sig mel-
lan de med strategi och de utan. De 
med en automationsstrategi fokuserar 
främst på innovation och utveckling, då 
i första hand inom produkt- och tjänste-
paketering. Återigen ser Kairos Future 
hur det är de som sett hur nuvarande 
affärsmodeller håller på att eroderas av 

ökad automatisering som responderar 
med en automatiseringsstrategi med hopp 
om att genom denna kunna återuppfinna 
såväl affärsmodeller som produkter och 
erbjudanden –kanske också försäljning 
och distribution. Troligen är de något på 
spåret. De mest högautomatiserade verk-
samheterna talar just om möjligheterna 
att genom automatiseringen skapa helt 
nya och betydligt mer individualiserade 
erbjudanden och rent av nå helt nya 

marknader, förutom att de också sänker 
personalkostnaderna.

En god investering
Lönar det sig att automatisera eller att
ens ta fram en genomtänkt strategi? 
Det korta svaret på den frågan är ja, 
menar Kairos Future. Bland högpreste-
rarna är det över 60 procent som säger 
att de får ut mer av sina kvalificerade 
medarbetare genom automatisering, 
bland lågpresterarna är det drygt 20 
procent. Högpresterare är här de ca 
15 procent av företagen som presterar 
i fyra dimensioner – försäljningstillväxt, 
kundtillväxt, sysselsättningsutveckling 
under de senaste fem åren samt själv-
skattad framgång. Möjligheten att få ut 
mer av våra kvalificerade medarbetares 
tid är det som Kairos Future sett som 
en av de största förtjänsterna med 

automatisering. Det framgår tydligt av 
svaren, där 51 procent anger detta som 
en av de stora förtjänsterna. Bland dem 
som har en tydlig automationsstrategi 
är siffran ännu högre, hela 57 procent 
och bland högpresterarna ännu högre. 
Men, den stora förtjänsten verkar inte 
handla om effektivisering av informa-
tions- eller kunskapsprocesser, utan 
om möjligheten att förstå kunder på 
ett djupare plan och att respondera på 

dessa genom innovativa grepp. 

För oss som är verksamma inom 
Industriell IT & Automation ser 
framtiden utifrån denna un-
dersökning onekligen oerhört 
ljus ut. För våra befintliga och 
potentiella kunder kommer an-
tagligen automatisering bli allt 
viktigare. Genom att vi bidrar till 
våra kunders automatisering ger 

vi dem möjlighet att fokusera på sina 
produkter och tjänster och inte på arbete 
som kan automatiseras. Vi är ett stöd 
i denna utveckling och ger våra kunder 
förståelse för vad en investering i våra 
lösningar och produkter kan ge tillbaka. 

Vi bör inte låta oss skrämmas av 
samhällets automatisering. Istället för 
att fasa för att det ska ta jobben ifrån 
oss bör vi istället förlita oss på att det 
kommer att generera andra, än mer 
intressanta och utvecklande arbeten. 

Automationens tid är här och vi är stolta 
över att vara en del av den.

Källor:
Automation – Det 21a århundradets heliga graal? 
- Kairos Future, 2015. 

”Automation – en välsignelse”
Svenska företagsledares syn på automationens status och möjligheter.

Automatiseringens tre nivåer

Skapa nya individualiserade lösningar 
     Förstå djupare kundbeteenden 
           Effektivisera befintliga uppgifter



AcobiaFLUX levererar fastighetstekniska lösningar till 
Skånes universitetssjukhus i Lund
AcobiaFLUX fortsätta under 2015 att vinna förtroende i nya uppdrag till  
Region Skåne Regionservice. Det senaste uppdraget i raden omfattar en  
modernisering av befintliga styrsystem för Skånes universitetssjukhus i Lund.  
Ordervärdet uppgår till cirka 17 miljoner svenska kronor.

Universitetssjukhuset i Lund (SUS i Lund) tillhör numera 
Skånes universitetssjukhus där även Universitetssjukhuset 

i Malmö ingår. Dessa bildar ett av Sveriges största sjukhus, 
Skånes universitetssjukhus i Lund/Malmö. Uppdraget till SUS 
i Lund omfattar modernisering av styr- och övervaknings-
system samt integration till nytt SCADA-system. Befintliga 
styr-system kommer att 
ersättas med nya PLCer 
och de ska integreras till 
det befintliga överordnat 
SCADA-systemet Citect. 

Investeringen i att moder-
nisera styrsystemen för 
SUS i Lund kommer leda 
till en förenklad struktur 
för hård- och mjukvara, 
förbättrad IT-säkerhet, 
enhetlig användarmiljö samt ökad flexibilitet för system-
användare. Moderniseringen kommer i förlängningen leda 
till större trygghet för både patienter och anställda. Upp-
draget påbörjades i september 2015 och beräknas vara 
klart i slutet av 2016. 

AcobiaFLUX arbetar dagligen med kunder inom en mängd 
branscher och behärskar flera olika fabrikat av styrsystem 
och SCADA-system. Ett av AcobiaFLUX fokusområden är 
SCADA-systemet Citect och AcobiaFLUX har blivit utsedd 
till världens bästa Citectintegratör. Hos AcobiaFLUX arbetar 
idag en stor mängd ingenjörer med lång erfarenhet och 

bred utbildning, varav många 
är certifierade på Citect. Detta 
ger stora fördelar i ett projekt 
som detta till SUS i Lund.  

- Vi är mycket stolta och glada 
över att ha fått förtroendet 
att åter få arbeta med Re-
gion Skåne Regionservice. 
Det är en god kvittens på att 
vårt projektutförande och vår 
styrka att arbeta i kritiska mil-

jöer kommer till sin fulla rätt i uppdrag som detta. Vi ser 
mycket fram emot att få arbeta tillsammans med vår  
uppdragsgivare, konstaterar Mathias Henningsson, Enhets-
chef Fastighet, AcobiaFLUX AB.

”AcobiaFLUX erfarenheter och kunskap att driva 
och genomföra liknande projekt i  kritiska miljöer 
gör att vi tror att AcobiaFLUX kommer bli en bra 
samarbetspartner i vårt arbete att modernisera 
och effektivisera vår anläggning.”  
Tony Carlin, Fastighetschef, 
Fastighetsområde Lund Division AM, Regionservice.           

Fotograf: Roger Lundholm
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AcobiaFLUX har moderniserat styrning och övervakning för

AstraZenecas vattenrenat-
anläggningar i Gärtuna    
Utifrån AstraZenecas krav och önskemål blev AcobiaFLUX utvald till den  
systemintegratör som fick förtroendet att genomföra detta omfattande projekt.
  

AstraZeneca har i sin fabrik i Gärtuna utanför Södertälje 
ett antal anläggningar för produktion och distribution 

av vattenrenat (Purified Water). Vattnet som produceras i 
dessa anläggningar används i produktionen av olika typer av 
läkemedel som omfattas av GMP krav (Good Manufacturing 
Practices). Under 2012 togs ett beslut av AstraZeneca att 
byta ut och modernisera styrning och övervakning av dessa 
vattenrenatanläggningar. 

Utifrån AstraZenecas krav och 
önskemål tog AcobiaFLUX fram 
en systemlösning och en väl 
utarbetad genomförandeplan 
för projektet och blev utvald 
till den systemintegratör som 
fick förtroendet att genomföra 
detta omfattande projekt. 
Under projektets gång tillkom 
sedan ytterligare en fabrik,  
B 833 Nexium som har anläggningar för Purified Water, Clean 
Steam och Water For Injection som också skulle integreras 
i det nya överordnade MMS systemet.

Systemlösningen skulle hantera alla krav från de äldre 
befintliga systemen som skulle bytas ut samt tillgodose 
nya krav på processförbättringar och ökad tillgänglighet 
för vattenrenatanläggningarna i Gärtunafabriken. Detta 
skulle också vara tydligt kontrollerat i ett omfattande kva-
lificeringsarbete.

En av de största utmaningarna med genomförandet av 
projektet var att minimera störningar i produktionen och 
att hitta lämpliga tider för implementationen av det nya  
systemet. Tillsammans arbetade AstraZenecas projektgrupp och  

AcobiaFLUX fram en strategi och en plan för genomföran-
det där produktionsstörningarna kunde reduceras till ett 
minimum. För att uppnå detta krävdes både innovativa 
lösningar och ett stort mått av anpassningsbarhet till pro-
duktionens behov.

Ett projektteam sattes upp med fokus på tre huvudsakliga 
ansvarsområden, styrsystem inklusive process och konstruk-

tion, MMS SCADA inklusive 
integrationen till PIS (Astra-
Zenecas överordnade system 
för historik och spårbarhet) 
samt validering. Tidplanen för 
projektet spände över nästan 
två år med 14 driftsättningar 
vid olika tidpunkter. 

- Genomförandeplanen som 
på ett tidigt stadium sattes 

upp och förankrades med AstraZeneca fungerade mycket 
bra genom hela projektet säger Jörgen Åkerman, Projekt- 
ledare,  AcobiaFLUX. Tack vare att vi kunde kvalificera allting 
väl vid FAT, gick driftsättningarna och SAT väldigt smidigt, 
säger Jörgen vidare.

- Projektet har väl motsvarat de mål som var uppsatta för 
investeringen och produktionen för Gärtunafabriken har nu 
fått betydligt bättre förutsättningar för att hantera sin pro-
duktion av vattenrenat, säger Ove Hansson, Projektledare, 
AstraZeneca. En viktig framgångsfaktor för att projektet 
kunde leverera ett så pass bra resultat utan att få några 
produktionsstörningar var det goda samarbetet mellan 
de båda projektteamen hos AcobiaFLUX och AstraZeneca, 
säger Ove vidare.

”Projektet har väl motsvarat de mål som var 
uppsatta för investeringen och produktionen 
för Gärtunafabriken har nu fått betydligt 
bättre förutsättningar för att hantera sin 
produktion av vattenrenat.”
Ove Hansson, Projektledare, AstraZeneca. 



Projektet, att ersätta Øresundsbrons styr- 
och övervakningssystem, vilket reglerar 
all motorvägstrafik och övriga tekniska 
system på bron och i tunneln, vanns av 
AcobiaFLUX 2011 men är nu över och 
avslutas med mycket gott resultat.
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I uppdraget att byta ut Øresundsbrons befintliga tekniska 
plattform till ett modernt och mer effektivt styr- och 

övervakningssystem har vi på AcobiaFLUX kompetens som 
tekniska verksamhetskonsulter och systemintegratörer kom-
mit till vår fulla rätt. Vår projektprocess och arbetsmetodik 
gör det möjligt att genomföra stora systemförändringar 
med minimala störningar. 

Leveransen av det så kallade PCMS systemet (Plant Control 
and Monitoring System) innefattar styrning av all teknik på 
bron. Centrala funktioner är ett dedikerat trafikstyrsystem 
samt ett simuleringssystem för testning och utbildning som 
kallas DATS (Development And Test System). PCMS syste-
met är integrerat med en mängd olika undersystem för att 
skapa en helhetsbild av hela anläggningen. Integrationen 
innebär att ett och samma system kan användas, utan att 
olika användargränssnitt behövs.

Det nya systemet har sänkt kostnaderna för fortlöpande 
ändringar och uppdateringar, som nu är enklare att ge-
nomföra. Förbindelsens energiförbrukning minskas också 
genom en mer effektiv styrning av tunnelns alla fläktar 
och belysning.

Det goda samarbetet mellan Øresundsbron och  
AcobiaFLUX fortsätter nu bland annat genom ett support-
avtal som sträcker sig över hela 2016 samt ett förlängt 
ramavtal som sträcker sig till mitten av 2016. Ramavtalet 
är en förlängning av det ursprungliga projektet att ersätta  
Øresundsbrons styr- och övervakningssystem, ett stort 
projekt med lyckat resultat.

AcobiaFLUX har nu ersatt 
Øresundsbrons styr- och 
övervakningssystem 

”Samarbetet med AcobiaFLUX har fung-
erat utöver förväntan. Arbetet mellan org-
anisationerna har präglats av respekt och 
förståelse för varandra och har tack vara 
detta blivit ett av våra mest lyckade projekt”
Johan Nord, Project Manager, Øresundsbron. 



Projektprocessen prAXis är en generell process som 
övergripande beskriver vilka faser ett projekt ska gå 

igenom innan det avslutas samt vilka villkor som ska vara 
uppfyllda för att gå vidare från en fas till nästa. 

Fokus i prAXis ligger på projektets resultat med avseende 
på ekonomi, kvalitet och tid – oavsett typ av projekt.
Genom att ha fullständig kontroll över dessa tre para-
metrar får vi nöjda kunder, 
gladare medarbetare och 
god ekonomi.

Att vi arbetar enligt prAXis 
innebär att vi tar ett 
helhetsansvar i vårt pro-
jektutförande – från den inledande planeringen till 
avslut. I planeringsfasen skapas förutsättningarna för 
projektet att leverera enligt kundens önskemål genom 
en noggrann analys av kundens krav. Här ligger fokus på 
samsyn mellan projektorganisationen och kunden gäl-
lande vad som ska åstadkommas utifrån kundkrav och 
specifikationer. Planeringsfasen avslutas med att sam-
manställa den viktigaste informationen i en projektplan, 
vilken godkänns av kunden. Genomförandefasen syftar 
till att utföra arbetet enligt projektplanen. Denna fas 
inrymmer moment såsom design, utveckling, installation 

och driftsättning. Avslutsfasen har till uppgift att få ett 
tydligt avslut och ett godkänt överlämnande av projektets 
resultat – tydlighet både för kunden och AcobiaFLUX i 
att alla resultat har blivit överlämnade och godkända. I 
avslutsfasen görs också en projektutvärdering där pro-
jektets alla medlemmar bidrar. I den ständiga strävan att 
bli bättre har denna aktivitet en nyckelfunktion.
 

Mellan faserna finns så 
kallade Toll Gates (TG), 
där beslut tas om ett 
projekt ska tillåtas gå 
vidare till nästa fas. Vid 
varje Toll Gate finns ett 
antal skallkrav som ska 

vara uppfyllda. Beslut om en Toll Gate kan passeras tas 
av AcobiaFLUX projektägare tillsammans med kunden. 

Vårt sätt att arbeta med prAXis säkerställer att vi tidigt i 
projektet blir överens med kunden om krav och omfatt-
ning, att det vi kommit överens om sammanställs i en 
projektplan, att vi genomför projektet enligt fastslagen 
projektplan samt att vi hanterar ändringar och avvikelser 
under projektets gång på ett professionellt sätt. Detta 
ger oss förutsättningar att alltid leverera enligt tidplan 
och budget samt med högsta kvalitet.

prAXis - så styr vi våra projekt

Under2015 implementerades vår nya projektprocess, prAXis - Projekt med 
AcobiaFLUX - Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att 
alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och ligger till grund för 
att uppnå hög kvalitet och effektivitet i samtliga projekt. 
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”Med hjälp av prAXis får vi nöjda kunder, 

gladare medarbetare och god ekonomi”
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AcobiaFLUX AS - den norska verksamheten   

Lokaler, kollegor och kunder 
– i Norge är allt nytt! 
Under 2014/2015 arbetades en ny strategi fram för verksamheten i Norge. Målet 
var att fokusera på ett utvalt affärsområde och få ordentlig fart på just den affären.

Vårt val att fokusera nykundsförsäljning mot Fastighets-
automation var enkelt då det var där vi hade störst 

erfarenhet och flest norska kunder. Vårt samarbete med 
NPRO, Fritzøe Eiendom och Gurusoft har fortsatt att utveck-
las under året och vi är stolta över att ha fått ISS Facility 
Services som ny kund. 

De projekt som vi har involverat oss i syftar i stort på att 
effektivisera användningen av energi, mäta förbrukning 
samt visa upp resultat för medarbetare och allmänhet. 
Vi upplever generellt att ambitionen är stor. Norge ligger 
långt fram i tankar och önskemål. Flera av våra framtagna 
lösningar har sitt ursprung i norska projekt, vilket vi tycker 
är väldigt spännande.

Fokuseringen på Fastighetsautomation innebär också att vi 
rekryterade två nya medarbetare till Larvikkontoret; Espen  

Wallin och Pål Andersen. Espen och Pål axar nu rollerna 
som Projektledare och Systemutvecklare i AcobiaFLUX AS.  

Espen har en bakgrund som bland annat skeppselektriker,  
service- och projektingenjör inom automation samt lärare 
inom  data, elektronik och automation. Espen är utbildad 
inom elektro- och automationsteknik tillsammans med sin 
pedagogikutbildning inom läraryrket. 

Pål har en bakgrund inom Oljeindustrin där han haft olika roller. 
Han har utbildning inom elkraft, el och automation. På senare 
tid har Pål arbetat som Projektledare med ansvar för funk-
tionsleveranser med flera olika underentreprenörer i projekten.  

Vår verksamhet i Larvik utvecklades mycket positivt under 
2015 med nya medarbetare, nya kunder och projekt. Vi ser 
ljust på Larvikkontorets framtid. 



Niklas Berger, Försäljningschef. Har en gedi-
gen erfarenhet av försäljning och utveckling 
av erbjudande inom IT och systemintegration. 
Kommer närmast från tjänster som affärsen-
hetschef och inom försäljning. Han har en 
civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi. 
Niklas fokus är att etablera och vidareutveckla 
säljorganisationen.

Roger Jonsson, Enhetschef. Har en gedigen och 
mångårig erfarenhet av automation på bolag 
där han varit försäljningschef och sedermera 
affärsområdeschef för automationslösningar 
inom kemi- och läkemedelsbranschen. Rogers 
fokus är att vidareutveckla våra affärsområ-
den Industri och Infrastruktur i östra Sverige.

Mathias Henningsson, Enhetschef. Har många 
års erfarenhet inom automation, främst inom 
fastighet. Mathias är utbildad inom ekonomi 
med inriktning på marknad. Mathias fokus är 
att vidareutveckla vårt affärsområde Fastighet    
i östra och västra Sverige.

Mats Agblad, COO. Har under de senaste 
20 åren arbetat inom industrin i ledande 
befattningar. Senast kommer Mats från ett 
uppdrag som CEO inom livsmedelsindustrin 
där han utvecklade ett lokalt familjeföretag 
till en internationell aktör. Mats är ansvarig 
för ledningsgruppen och leder det operativa 
arbetet i den svenska verksamheten.

Hanna Mandir, Enhetschef. Har en mångårig 
erfarenhet av ledande roller inom automation, 
främst inom infrastruktur. Hanna har dubbel-
examen i Automation samt Organisation och 
ledning. Hannas fokus är att vidareutveckla 
vårt affärsområde Industri i västra Sverige 
och Infrastruktur i västra och södra Sverige.
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Mikael Nilsson, Styrelseledamot sedan 1999. Har arbetat i bran-
schen sedan 1992 och som VD sedan 1999.

Steve Ribbestam, Styrelseordförande sedan 2004. Tidigare leda- 
mot i Ernst & Young Global´s styrelse, Nordenchef och VD för  
Ernst & Young Sverige. Har därefter arbetat som styrelseordförande 
i ett antal konsultföretag och arbetar idag i styrelser för ett antal 
hel- och delägda bolag.

Anders Paulsson, Styrelseledamot sedan 2011. Civilingenjör och 
styrelseledamot i Liljedahl Bare Wire AB, Liljedahl Winding Wire AB, 
AHI Industries, PDB Datasystem och med ett förflutet som VD inom 
ABB Flexible Automation samt Draka Kabel. Från 2003 fram till april 
2012 var Anders VD och CEO för DIAB Group AB. 

Tore Hallersbo, Styrelseledamot sedan 2014. Har en Civilingen-
jörsexamen från Chalmers. Arbetar som rådgivare samt styrelsele-
damot i tillväxtföretag. Styrelseordförande och ledamot i ett antal 
bolag inom bygg-och anläggningssektorn. Tidigare vice VD för Peab 
AB och Skanska Sverige AB. Mångårig erfarenhet från byggsektorn 
och projektutveckling.

Joacim Lorentsson, Styrelseledamot sedan 2015. Har arbetat i 
branschen sedan 1987. Styrelseordförande BSB försäkringar, sty-
relseordförande Swedish Industrial Robot Association. Tidigare VD 
för AH Automation. Arbetar som Head of Sales Kuka Nordic.

Tore Hallersbo  |  Steve Ribbestam  |  Mikael Nilsson  |  Anders Paulsson  |  Joacim Lorentsson 

- har en mångsidig kompetensbakgrund, alla med gedigen erfarenhet 
från näringslivet.

- har gedigen erfarenhet från våra affärsområden, besitter stor kunskap 
och brinner för att utveckla AcobiaFLUX. 

Lars Bjurén, Enhetschef. Har över 30 års 
erfarenhet av arbete i ledande befattning 
inom många olika branscher bland annat inom 
fastighet, livs- och läkemedelsbranschen, 
process- och tillverkningsindustri, kärnkraft, 
infrastruktur och marine. Lars fokus är att 
vidareutveckla våra affärsområden Industri 
och Fastighet i södra Sverige. 

Styrelsen 2015

Ledningen 2015
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Göteborg, Lindholmen
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Malmö
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