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It flyttar ut

Mycket av utvecklingen och dataanalysen sker nu ute i verksamheten. Cio:ns
roll blir att hålla koll på vilken it-kompetens som finns ute i organisationen.

Smart rekrytering

Kronofogden rekryterar över hela landet
till virtuella team – och lyckats attrahera
kompetenser som man tidigare haft
svårt att hitta.
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Omskolning

Företagen skriker efter it-kompetens och
det kommer inte att gå att fylla behoven
med nyutexaminerade. Intresset för omskolning av personal ökar snabbt.

Automatisering

Om det inte går att hitta människor att
anställa är automatisering en möjlig
lösning. Det frigör kvalificerade itresurser till utveckling.
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TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING

1. IT FLYTTAR UT.

Dags att inse att skugg-it
är ett dött koncept
It-avdelningen har inte längre
monopol på it-kompetensen – mycket av utvecklingen sker ute i verksamheten. Och teknikproducenterna
ute i organisationen är en tillgång, de
producerar värde och de blir allt fler.

tillsammans. Alla kan vara användbara vid olika tillfällen.
Det går också att utveckla de koncept för partnerskap som man redan
har.
Arbetar man med en leverantör så
kan man exempelvis ta det ett steg
längre och skapar nya lösningar med
generativa partnerskap. Det innebär
att man inte bara innoverar tillsammans utan också bygger, äger, säkrar,
säljer och tjänar pengar på dem tillsammans.

Har du som cio koll på vilken itkompetens som finns ute i organisationen? Vet du hur många teknikproducenter som finns därute? Om inte
är det dags att ta reda på det för det
gäller att vårda den tillgången.
Det var ett av huvudbudskapen
från Gartners analytiker på årets stora symposium.
Gartner har gett det namnet business technologist. Det handlar om
medarbetare som inte hör till itavdelningen men ändå skapar tekniska eller analytiska förmågor som
kan användas av affären.
Blir allt fler
Det kan vara utvecklare och dataanalytiker som sitter på marknadsavdelningen eller på ekonomiavdelningen
men det kan också handla om personer som arbetar med low-code-verktyg. De är många och blir fler – enligt
Gartner identifierar sig 41 procent av
alla anställda i dag som teknikproducenter, business technologists, och
av dem har en femtedel rent teknikfokus.
– Skugg-it är ett dött koncept, säger
analytikern Mbula Schoen.
Tidigare har verksamhetens hantering av it utanför it-avdelningens
kontroll setts som det ett problem –
skugg-it. Nu är verksamheten alltså
med och driver den digitala transformationen och det ska inte ses som ett
problem.
– Du behöver inte hantera dem, de
ligger under affärens budget och de
har en hög kompetens.
Samma verktyg
I dag använder verksamhetens teknikproducenter samma verktyg som
utvecklarna på it-avdelningen – som
api:er och datatjänster – vilket skapar
stora möjligheter till samarbete.
Och de är avgörande för att lyckas
med den digitala transformationen.

HITTA DE KUNNIGA

”Med hjälp
av AI identifieras vilka personer
som finns,
vad de kan,
vad de
arbetat
med och
med vem”
Mbula Schoen,
analytiker på Gartner.

Enligt Gartner har organisationer som
ger verksamhetens teknikproducenter möjligheter att agera en 2,6 gånger
större sannolikhet att påskynda resultaten från sin digitala affär än de som
inte ger dem de möjligheterna.
Ett krux kan vara att veta vilken
kompetens som verkligen finns i ett
företag. Därför föreslår Gartner att
man ska bygga en intern marknadsplats för talanger för att hitta den
kompetens som finns när det finns
roller som ska fyllas eller något mer
kortsiktigt uppdrag ska lösas.
– Med hjälp av AI identifieras vilka
personer som finns, vad de kan, vad
de arbetat med och med vem, säger
Mbula Schoen.
Partnerskap ett måste
Förutom att dra ut skugg-it i ljuset och
bygga samarbeten internt bör cio:er
också ha fokus på partnerskap enligt
Gartner.
– Pandemin har förberett oss och
insisterar nu på förändring. Aldrig
tidigare har vi haft den här möjligheten till en teknikdriven förändring,
säger analytikern Hung Le Hong.
Men det finns många saker som vi
inte kan göra helt själva utan där vi
behöver partner – vi kan arbeta med
en partner eller med flera – men vi
kan också vara en av flera som arbetar

Måste bli partnerexpert
Att använda sig av många partner för
att lösa ett problem kan vara ett bra
sätt att arbeta när man exempelvis
ska förbättra offentliga tjänster och
att arbeta många tillsammans i ett
ekosystem är användbart för att bygga plattformar som kan gynna många
men är dyrt för en enda aktör att stå
för.
– Dessa tre typer av partnerskap
visar att cio:n behöver bli en partnerexpert, och vårda kontakter för att
bygga partnerskap av alla slag, säger
Hung Le Hong.
Till sist pekade analytikern Daryl
Plummer på att det också krävs att
cio:er framåt slänger av sig gamla
föreställningar och vågar sig på att
tänka nytt – lämna historiska insikter bakom sig, strunta i sin legacy och
se till att aktivt arbeta mot att få in
fördomar och förutfattade meningar,
bias, i systemen.
– Sådant kan stå i vägen ibland.
Vi tror att det krävs en massa konsumentdata. Samtidigt kan vi se att
2024 kommer 40 procent att försöka
undanhålla sina personliga data.
Men det går att minska behovet
av att samla in mängder av personliga data och i stället använda sig av
maskininlärning och syntetiska data
– data som produceras med hjälp av
AI men som kan användas på samma
sätt som verkliga data, enligt Daryl
Plummer. På så sätt skulle integriteten skyddas samtidigt som företag kan
utveckla nya produkter och tjänster.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING

1. IT FLYTTAR UT.

It-avdelningen släpper
nu in verksamheten
Det kallas demokratiseringen av it.
Med hjälp av low code-verktyg och
visualiseringsteknik kan verksamheten utnyttja data effektivare. Och en
höjd digital kompetens bland medarbetarna ska öka innovationen.
Många företag vittnar om digitala
skutt under pandemin – medarbetarna har blivit mer vana vid digitala
arbetssätt och rattar Teams, Zoom och
andra plattformar med lätthet.
Men det är bara början – de digitala verktygen blir mer avancerade och
fler och det innebär att det som bara
kunnat göras av it-avdelningen tidigare nu kan göras ute i verksamheten.

Medarbetare kan själva gräva i data
och skapa de visualiseringar som de
behöver och it-avdelningen kan ägna
sina krafter åt mer avancerad teknik.
För att beskriva det talas det om
demokratiseringen av it och det har
pekats ut i trendspaningar från Gartner och Accenture som en av de viktigaste strategiska trenderna just nu.
Få ut data effektivt
Stora Enso d
 rog runt årsskiftet igång
ett program för att få ut data i verksamheten på ett mer effektivt sätt.
– Parallellt med att vi arbetar med
att få koll på våra masterdata så har vi
tagit fram en strategi kring hur vi han-

terar informationen och användandet
av data och hur vi ska se till att den
kommer ut och kommer till sin rätt
i hela organisationen, Teemu Salmi,
cio på Stora Enso.
För att det ska lyckas gäller det att
skala upp både när det gäller teknik
och kompetens brett ute bland medarbetarna.
Det handlar exempelvis om olika typer av så kallade no code- eller
low code-verktyg som gör det möjligt för personer som inte har någon

Fortsättning på nästa sida
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1. IT FLYTTAR UT.

Nu släpper it in
verksamheten
Fortsättning från föregående sida

programmeringskompetens att bygga ihop sin egen informatonshanteringslösning.
– Det är inte så att en it-organisation
med en klick människor ska sitta på
alla data och sedan ska verksamheten
be om att få rapporter, den tiden är
svunnen. Vi måste göra data tillgänglig för verksamheten och se till att den
inte ligger inlåst på it-avdelningen.
Frigör resurser
It-avdelningens roll blir i stället att
föra in fragmenterade data i så kal�lade datasjöar, data lakes, och sedan
leverera en enkel lösning för att kunna jobba med de data som finns där
utan att blanda in it-organisationen.
Och genom att it-avdelningen inte
heller ska behöva ta fram rapporter
på begäran av verksamheten frigörs
också resurser.
– Vi kan ägna oss åt hur data ska
hanteras, åt plattformstänk och tekniktänk. Och data utnyttjas bättre och
effektivare. Data och information har
setts som en it-fråga men det är en
verksamhetsfråga – data har inget
egenvärde för oss. I stället får vi bort
den tekniska diskussionen och så kan
verksamheten som skriker efter information hantera den information som
de själva genererar i transaktionssystemen, säger Teemu Salmi.
Datadrivna beslut
Även på SEB ser man stora möjligheter
med att låta användarna själva visualisera data genom att tillhandahålla enklare verktyg, berättar Kristina
Bixo som är chef för utveckling och
lärande.
– Inte minst affärsanalytiker och
produktutvecklare behöver kunna ta
snabbare, klokare och mer datadrivna beslut, säger hon.
Man arbetar också brett med att
stärka den digitala kompetensen
bland medarbetarna och erbjuder
bland annat kurser inom ämnen som
AI och ”digital awareness”.
– Det har funnits ett kunskapsglapp
mellan it och affären. För att stärka
kunskapen i organisationen erbjuder

ALLA SKA MED

”Det är inte
så att en itorganisation med en
klick människor ska
sitta på alla
data”
Teemu Salmi, cio på
Stora Enso.

xx ”Inte minst affärsanalytiker och produktutvecklare behöver kunna ta snabbare,
klokare och mer datadrivna beslut”, säger Kristina Bixbo, chef för utveckling och
lärande på SEB,

vi våra medarbetare ett brett utbud av
möjligheter.
Mer om api:er
Kristina Bixo framhåller att det är viktigt att bankens medarbetare hänger
med i utvecklingen och drar nytta av
de utvecklingsmöjligheter som finns
för att bidra till mer innovation.
Ett exempel på område som SEB
satsat på att lära produktägarna ute i
affären mer om api:er.
– Det möjliggör informationsutbyte med andra företag i open bankinganda. För att skapa nya tjänster krävs
enkla och väl fungerande api:er och
där ser vi en utvecklingsmöjlighet
framåt, säger hon.
Slipper serva
Kristina Bixo konstaterar att när med-

arbetarna är mer självständiga kan itorganisationen lägga mer fokus på
värdeskapande i stället för att serva
dem i olika frågor.
– Vi har fått mycket god feedback
på att medarbetarna själva klarar av
att lösa teknikrelaterade problem med
hjälp av ökad kompetens och bättre
stöd.
Hon pekar också på att den stärkta
digitala kompetensen och möjligheterna för medarbetare att mer självständigt kunna utnyttja digitala verktyg är ett viktigt fokusområde för SEB.
– Det ligger högt på vår strategiska
agenda, och är något vi kommer att
se mer av i fortsättningen, säger Kristina Bixo.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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2. SMART REKRYTERING.

Succé för Kronofogdens
listiga rekryteringstrick
Är det viktigt var någon man anställer
bor? Nej, inte om man släpper kravet
på fysisk närvaro på kontoret. Det
senaste halvåret har Kronofogden
rekryterat över hela landet till
virtuella team – och lyckats attrahera
kompetenser som man tidigare haft
svårt att hitta.
Att hitta den it-kompetens som
krävs framåt är något som många
organisationer brottas med och som
Kronofogden sedan länge identifierat
som en strategisk risk.
– I samband med att vi skrev vår
verksamhetsplan för 2021 bestämde vi oss för att ta ett nappatag med
att hantera den övergripande risken,
säger cio:n Johan Acharius.
I resonemangen kring det lyftes hur
övergången från kontoren till att arbeta hemifrån i kölvattnet av pandemin
gått väldigt bra för Kronofogdens itavdelning. Produktiviteten hade bibehållits och medarbetarnas trivsel låg
kvar på samma nivå som tidigare.
– Så vi beslutade oss för att utveckla det ytterligare och börja rekrytera
utan hänsyn till bostadsort – i framtidens hybridvärld kan vi ju mötas
digitalt.
Chockartad upplevelse
Sagt och gjort. Annonser som inte
specificerade en viss ort som arbetsstället skickades ut över jul. Men det
gick inte riktigt som man tänkt sig.
– Jag måste säga att jag aldrig varit
så förväntansfull när jag kommit tillbaka efter en julledighet – jag såg fram
emot en lavin av ansökningar. Men
det var noll – det var en chockartad
upplevelse, säger Johan Acharius.
Orsaken till det totala ointresset
var att systemen på Arbetsförmedlingen och olika privata aktörer bygger på att det finns en placeringsort –
det är så man söker efter lediga jobb.
När man söker över hela landet fungerar det inte.
Ett nytt tänk mötte gamla processer
och det blev stopp.
Men trots missen så gav man inte
upp utan i stället valde Kronofogden
att låta annonserna gå ut via sociala
medier.

VÄCKER INTRESSE

”Vi hör att
det mullrar
i korridorerna ute
på andra
myndigheter – många
är nyfikna
och vi får
många frågor”
Johan Acharius, cio på
Kronofogden

– Framför allt använde vi Facebook
och alla Facebooks kanaler – Instagram och Whatsapp. Och det blev
som dag och natt – plötsligt fick vi in
senior kompetens som är svårt att attrahera i Stockholm. Nu har vi anställt
medarbetare från Haparanda till Helsingborg, säger Julian Firpo som är
it-strateg och ansvarar för strategisk
kompetensförsörjning på Kronofogdens it-avdelning.
Fått tag i bristkompetenser
Hittills har runt 15 personer rekryterats i projektet Hela Sverige som
arbetsplats och bland de bristkompetenser man lyckats få tag i finns informationssäkerhetsexperter och teknikspecialister inom arkitektur.
– Vi är cirka 200 på it-avdelningen så det närmar sig tio procent. Och
vi fortsätter rekrytera fler på samma
sätt, säger Johan Acharius.
Rent praktiskt måste de som
anställs höra till ett av de 32 kontor
som Kronofogden har runt om i landet – så de knyts till det kontor som
ligger närmast.
Bland det som Kronofogden nu
arbetar med att finslipa är hur man
ska ta emot de nyanställda och hur
man ska se till att skapa en gemenskap.
– Under våren har vi nosat på att
genomföra onboarding helt digitalt och sätta upp spelregler för den

hybridvärld vi kliver in i. Se hur vi
kan skapa ett mervärde för de fysiska
möten vi har, säger Johan Acharius.
– De mjuka delarna som vårt förhållningssätt till varandra, hur vi
kommunicerar, vilken kultur vi har
och tillit är avgörande.
Arbetet fortsätter
Att arbetet med flexibla arbetsformer kommer att fortsätta och utvecklas beror inte bara på de nyanställda
utan också att 70 procent av de tidigare anställda vill fortsätta arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan.
Ser ni något problem med att ni är en
av de myndigheter som avstår från ett
antal molntjänster som Teams exempelvis? Hämmar det hur ni kan arbeta digitalt?
– Nej inte alls. Vi har börjat titta bredare på frågan och ser väl så
goda ersättningar och kanske tvärtom ytterligare möjligheter framöver,
säger Johan Acharius.
Både han och Julian Firpo tror att
det här sättet att rekrytera kommer
att expandera och väntar på att nästa myndighet eller företag på samma
nivå ska börja använda samma metod.
– Vi hör att det mullrar i korridorerna ute på andra myndigheter – många
är nyfikna och vi får många frågor.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se
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3. OMSKOLNING.

Jakten på kompetens: ”Alla
är på väg att omskola sig”
Omskolning av den egna personalen
och ständig jakt på ny kompetens.
Det är resultatet av att allt fler jobb
blir it-jobb.
– Allt blir it, det stämmer verkligen
här och det är en av våra stora
utmaningar, säger SKF:s hr-chef
Ann-Sofie Zaks.
Antalet it-anställda i Sverige fortsätter att öka. Och det gäller långt ifrån
bara it-branschen.
Den stora digitaliseringsvågen
som genomsyrar de flesta branscher
ställer nya krav på kompetens även
hos de bolag som ska nyttja it-tjänsterna.
Samtidigt står även it-branschen
inför ett kompetensskifte, där man
behöver få in mer utvecklarkompetens medan mycket av den befintliga

kompetensen kommer ha lägre lägre
efterfrågan.
– Många branscher har en kompetensväxling. Bilindustrin växlar om
från mekanik till elfordon och programvaruutveckling. Volkswagen är
öppna med att de vill omvandla sig till
ett mjukvaruhus, och bygger sina nya
plattformar kring ett egenutvecklat
nytt operativsystem, säger IDC:s analyschef Martin Sundblad.
Stadig ökning de kommande åren
– På samma sätt kan vi se början till
kompetensväxling bland it-anställda.
Vi har haft en teknikskuld under 00och 10-talet, som nu börjar åtgärdas.
Samtidigt har vi en mycket stark efterfrågan på specialistkompetens inom
moln, AI, utvecklare och säkerhet,
fortsätter han.

Och antalet it-anställda i Sverige
kommer växa snabbt de kommande
åren enligt IDC:s prognoser. Antalet
it-anställda utgör idag cirka 8 procent
av de anställda i Sverige.
Det är stor skillnad på vilken typ
av kunskap som efterfrågas. Just de
roller som är direkt kopplade till den
digitala omvandlingen som mjukvaruutveckling, dataanalys, molntjänster, IoT, AI, maskininlärning, automatisering och säkerhet kommer enligt
IDC växa med 7 procent årligen fram
till 2024.
– Totalt sett förväntar vi oss en
ökning av it-anställda med 39 000,
varav 26 000 kommer inom de specialområdena, säger Martin Sundblad.

Fortsättning på nästa sida
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3. OMSKOLNING.

”Alla är på väg
att omskola sig”
Fortsättning från föregående sida

Det innebär också att vi kommer att
få se en kraftig våg av kompentensutveckling
– Huvuddelen av kunskapstillväxten kommer att ske inom de efterfrågade områdena, medan drift, förvaltning och underhåll av äldre system
kommer att automatiseras. Vi kommer att få övertalighet på äldre teknik
och kunskap, och brist inom nyare. Itavdelningar och tjänsteleverantörer
behöver se över sin kunskapsmassa och avgöra om man kunskapsväxlar genom avgångar eller om man
om- och utbildar personalen, säger
Martin Sundblad, som säger att attityderna till att skola om personalen
har ändrats mycket bara på några år.
– Den här kompetensväxlingen är
nödvändig för att klara utmaningarna i digitaliseringen. Vi har redan ett
kunskapsgap och pensionsavgångar som gör att nyutexaminerade inte
kommer att motsvara behoven på itkompetens framöver.
Ett tydligt exempel på den här
utvecklingen hittar vi på svenska
industriföretaget SKF.
– Att allt blir it, det stämmer verkligen här och det är en av våra stora
utmaningar, men vi lär oss hela tiden,
säger SKF:s hr-chef Ann-Sofie Zaks.
Allt viktigare att rekrytera it-kompetens
Rustandet på it-sidan sker både
genom kompetensväxling internt,
men det har även blivit allt viktigare för SKF att rekrytera it-kompetens.
Det gäller inte minst bolagets olika
center för mjukvaruutveckling som
finns runt om i världen, av vilka ett
ligger i Göteborg.
Det har också skett stor rekrytering med it-prägel till fabrikerna, inte
minst till det man kallar framtidens
fabrik.
– Vi har ett helt team som jobbar
med framtidens fabrik och vi formar
en it-organisation till varje fabrik för
omställningen.
Totalt har SKF idag 100 fabriker.
Ann-Sofie Zaks säger att man förenklat kan dela in dessa i två delar.
– Det finns ett stort förebyggande

MOTSÄTTNING

”Vi kommer att få
övertalighet på äldre
teknik och
kunskap,
och brist
inom nyare”
Martin Sundblad, IDC.

xx ”Det är en jättestor utmaning, att hitta nya vägar hur man arbetar kompetensmässigt. Här måste man våga”, säger SKF:s hr-chef Ann-Sofie Zaks,

arbete med förändring som innefattar alla fabriker. I den ena delen jobbar
vi med digitalisering i helt nya fabriker, i det vi kallar World class. Sedan
jobbar vi också med digitala tvillingar, där vi kopplar samman de gamla
fabrikerna med it så att de kan prata
med varandra. Här rekryterar vi jättemycket till de framtida fabrikerna.
Oväntad extrahjälp
Som många andra organisationer har
SKF fått lite oväntad extrahjälp med
sin digitalisering under det senaste
året.
– Hela covid-19-situationen har
knuffat oss i rätt riktning att bli mer
digitala. Det kan handla om att vi
nu kontaktar kunderna med digitala medel, men det har också tvingat fram hur vi samarbetar internt.
Dessutom har alla våra utbildningar
i ledarskap blivit digitala, konstaterar
Ann-Sofie Zaks.
Den andra delen, som handlar om
intern kompetensväxling, jobbar man
också hårt med. Det är inte alltid en
helt enkel process, men absolut nödvändig.
– Det är en jättestor utmaning, att
hitta nya vägar hur man arbetar kompetensmässigt. Här måste man våga.
SKF har runt 40 000 anställda globalt, och cirka 3 000 i Sverige.
Hur många av dem har behövt omskola sig?
– Det är svårt att svara exakt på det
eftersom det hela tiden är ett pågående
arbete. Men egentligen kan man säga
att alla är på väg att omskola sig på olika sätt. Men det är klart att de som jobbar på fabrikerna kanske står för den
största delen av omskolningen.

Hur går det till, har man externa utbildningar eller interna?
– Det är väldigt olika. Vi har ganska
mycket interna utbildningar. men det
räcker inte att bara gå en utbildning.
Det börjar oftast med ett förändringsarbete där ledningsgruppen tittar på
vad vi behöver. Sedan sätter man en
roadmap och tar det därefter steg för
steg. Det kräver ett nytt typ av ledarskap, att kunna koppla ihop avdelningar på ett helt annat sätt än vi gjort
tidigare.
Att genomföra stora förändringar på en
arbetsplats är inte sällan förenat med stora utmaningar. Hur har det tagits emot på
fabrikerna?
– Man brukar ju säga att alla älskar förändring så länge man inte är
med själv, men jag tror att vi lär oss
under resans gång. Vi har haft situationer där vi inte alltid fått med medarbetarna omedelbart. När vi invigde
vår första World class-kanal i Göteborg så tog det mycket tid och kraft
att få med folk då vi själva inte riktigt hade receptet hur vi skulle göra
det. Däremot med den första digitala tvillingen, i Italien, hade vi lärt oss
att involvera medarbetarna i ett tidigt
stadium tillsammans med det lokala
facket vilket gav ett bra resultat, säger
Ann-Sofie Zaks.
Hon poängterar hur viktigt det är
att berätta varför man gör förändringarna.
– Det är väldigt viktigt att involvera
alla, och det kräver mycket kommunikation. Hur kommer det se ut? Och
vad behöver vi för kompetens?
JOAKIM ARSTAD DJURBERG

joakim.djurberg@idg.se
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AUTOMATISERING.

Automatisering får göra
jobbet i brist på ingenjörer
Nu flyttar Sandvik Coromant över
sina säljenheter, logistik, finansprocesser och produktionssystem till
samma plattform. Fokus hamnar på
att få in digital kompetens för att
klara skiftet och så att de specialiserade ingenjörerna räcker till.
Sandvik Coromant är ett av flera
bolag i Sandvikkoncernen. Här sysslar man med att tillverka verktyg för
bearbetning av hårdmetaller. Men
nuförtiden inbegriper det mer än bara
själva den fysiska produkten – även
mjukvara är en viktig del i det som
kunderna köper.
– Genom att installera mjukvara i kundernas maskiner får vi data
som talar om för oss när våra verktyg
behöver bytas ut eller repareras och
vi kan se till att skicka nya produkter
till dem, säger cio:n Annika Hultqvist.
Samlar på en plattform
Som bas för digitaliseringen och automatiseringen framåt ska Sandvik
Coromant nu samla i stort sett allt på
en och samma SAP S4 Hana-plattform. Säljenheter, logistik, finansprocesser och produktionssystem – allt
utom hr- och crm-system ska flyttas
över. 2026 räknar företaget med att
det hela ska vara slutfört.
Exakt vad det kostar vill Annika
Hultqvist inte gå in på
– Men det är vår största investering
på 20 år, säger hon.
Plattformsbytet kopplar väldigt
nära till företagets strategiska mål
framhåller hon. Den interna automatiseringen blir första steget där man
sedan går vidare och ökar den externa
automatiseringen för att få en bättre
kundupplevelse där man kan ge mer
stöd både kring sina produkter och
kopplat till de data som produkterna
genererar.
Ont om ingenjörer
Dessutom hoppas man få bort den
resurskrävande manuella hanteringen
kring produkterna. I dag får man visserligen in data kopplat till dem men
det krävs fortfarande manuell hantering för att agera på det. I ett nästa steg
är tanken att gå hela vägen och se till

xx Annika Hultqvist är cio på Sandvik Coromant.

att täcka produkternas hela livscykel
så att de per automatik ersätts eller får
nya delar när det är dags.
Och automatiseringen har blivit
extra viktigt eftersom det är svårt att
få tag på ingenjörer för industrin i dag
konstaterar Annika Hultqvist.
– Det är inte så många som väljer
industriinriktade utbildningar som
maskinlära, produktionsprocesser,
planeringsprocesser eller design längre, säger hon.
I stället hamnar nu fokus på att få
in digital kompetens för att klara skiftet och så att de specialiserade ingenjörerna räcker till.
Manuellt tar tid
I nuläget tvingas den interna industrispecifika kompetensen ägna tid åt att
lägga order manuell, undersöka vad
som finns och var och gå in i olika dialoger i stället för att titta på och analysera data och fokusera på att öka produktiviteten hos kunden.
– Vår maskinnära kompetens ska
användas för att förbättra kundernas
produktivitet och genom att använda
mjukvara kopplad till sensorer som
genererar data kan vi ge stöd kring
hur de kan förbättra sina processer.
Och kunderna ska få tillgång de tekniska experterna – ”yellow coats” som
Sandvik Coromant kallar dem – vir-

tuellt. Där kan de få hjälp med sådant
som hur man sätter upp maskinerna
så de blir så produktiva som möjligt
och hur olika verktyg ska ställas in.
– Det är en digital tjänst där information både kan byggas in i mjukvaran men där den tekniska specialisterna också finns på plats och är en
del av vår kompetens som vi erbjuder.

VIKTIG SATSNING

”Det är vår
största
investering
på 20 år”

Annika Hultqvist, cio
på Sandvik Coromant

Många arbetar med bytet
Mellan 50 och 80 personer arbetar
med plattformsbytet internt och flera
hundra är involverade på lägre nivå.
Till det kommer ett stort antal konsulter framför allt personer som kan
mycket om SAP – bland annat bidrar
NTT DATA Business Solutions med
rådgivning och resurser.
– Vi har en stor del konsulter men
har också byggt upp en kärngrupp av
kompetens.
När plattformen är på plats kan
också flera andra steg tas i den digitala
transformationen. Det handlar om att
på allvar kunna använda maskininlärning men också exempelvis digitala tvillingar.
Där kan maskininlärning bli ytterligare ett sätt att tillgängliggöra den
interna kompetensen.
KARIN LINDSTRÖM

karin.lindstrom@idg.se

