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Välkommen den 14 april 2016 

 
Digitalisering är i fokus inom allt fler organisationer, ett fokus som både innebär 

teknisk utveckling och ett ökat fokus på att hantera tjänster. 
 
Årets halvdagskonferens som itSMF Syd arrangerar tillsammans med Foo Café 

går under temat ”Digitalisering & Tjänsteintegration”. Vi har fyra mycket 
erfarna personer inom området som har arbetat med dessa frågor i verkligheten 

och som kommer att dela med sig av sina erfarenheter. 
  

Anders Boustedt   
Varbergs Kommun, IT-chef 

Några	hållplatser	på	Varbergs	digitala	resa 
 

Jonas Hansson 
Axis, IT-chef 

En	affärs	och	digitaliseringsresa	
 

Michael Ørnø 
Staten IT, Direktør for Statens It 

ServiceManagement	,	Sourcing	&	Digitialization	
 

Regina Rasmanis 
Olingo, Konsult på Olingo/ fd Chef IT Leverans, Head of IT Delivery 

Case	study	-	Från	single	sourcing	till	multisourcing	
 
 
 
 

Mer information på www.itsmf.se - anmäl dig på www.foocafe.org   
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07:30 – 8:15  
Välkommen ti l l  itSMFs halvdagskonferens på Foo Café  Registrering och frukost 
08:15 – 9:00 
Anders Boustedt  
Varbergs Kommun (www.varberg.se) 
Några	hållplatser	på	Varbergs	
digitala	resa	 
Hur Varbergs kommun ser på den digitala 
utvecklingen och hur man hanterar de krav som 
uppstår. Varbergs IT-avdelning har ett mycket större 
uppdrag nu än tidigare och Anders avslöjar skillnader 
som gjort skillnad i avdelningens utveckling. 
Talare: 
Anders Boustedt, Varbergs Kommun 
IT-chef 

9:00 – 9:45 
Jonas Hansson 
Axis (www.axis.com) 
En	affärs	och	digitaliseringsresa	 
 
Det här är historien om Axis tillväxtresa baserad på en 
öppen innovationskultur och globala partnerskap med 
över 80000 företag i 179 länder. 
 
 
Talare: 
Jonas Hansson, Axis, 
 IT-chef  

09:45 – 10:30  
Förmiddagsfika  Nätverka och utbyt erfarenheter med andra deltagare på denna halvdagskonferens. 
10:30 – 11:15 
Michael Ørnø  
Statens IT (www.statens-it.dk) 
ServiceManagement	,	Sourcing	&	
Digitialization	
Are we as Service Management professionals digital? 
and what does digitalization mean for us? 
We have for many years used the ITIL-framework to 
manage and measure our work. 
We have implemented ServiceManagement-systems 
and tools. 
Does this mean we are digital or have we missed a 
point? 
The answer is probably yes.  Join the presentation to 
discover why. 
 
 
 
Talare: 
Michael Ørnø, Staten IT 
Direktør for Statens It 
 

11:15 – 12:00 
Regina Rasmanis 
Forex Bank (www.forexbank.dk) 
Case	study	-	Från	single	sourcing	till	
multisourcing	
2010 lade Banken ut all sin IT till en extern leverantör 
i en så kallad Single sourcing. När man inför affärs-
planeringen 2013 utvärderade detta beslut fann man så 
pass mycket förbättringsåtgärder att man i den nya IT-
strategi som togs fram beslutade att gå mot Multi 
sourcing. Banken skulle köpa tjänst av den som kunde 
just den tjänsten bäst. Man skulle bygga upp en IT-
organisation som kunde hantera och styra fler 
leverantörer och som utgjorde en mellanhand mellan 
leverantörer och verksamhet. Denna presentation 
beskriver hur förflyttningen gjordes om hur 
uppbygganden av den nya organisationen gick till med 
alla dess fallgropar och framgångsfaktorer. 
Talare: 
Regina Rasmanis, Olingo/ fd Forex Bank 
Konsult Olingo/fd Chef IT Leverans/Head of 
IT Delivery 

  




