
En digital förändringsresa
2017-03-16

Jan Longnell, CIO



ANZ Tower, Auckland, New Zeeland

Air handling units, waterborne climate systems

Swegon har utvecklat produkter och system för 

energigivande inomhusklimat i över 60 år

• Optimal livscykelkostnad i fokus

• Framgångsrika lösningar för bra luftkvalité och 

behaglig temperatur till olika miljöer

• För allas välbefinnande och effektivitet

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ett perfekt inomhusklimat är en god 

investering

THE INDOOR
CLIMATE COMPANY



Kvänum, Sverige

Lidköping, Sverige

Tomelilla, Sverige Swegon ILTO,

Kaarina, Finland

Blue Box, Cantarana

Di Cona, Italien

Mumbai, Indien

Swegon, Lemmens,

Gembloux, Belgien

Arvika, Sverige Swegon Vibro-Acoustics, 

Toronto, Canada

Reno and Nashville, USA

Produktionsanläggningar

Europeiska dotterbolag

Internationella dotterbolag och partners

SWEGONVÄRLDEN

• 11 Produktionsanläggningar

• Global försäljnings- och 

service organisation

• Produkter och

lösningar i 

världsklass

––––––––––––––––––––––

Swegon har bred spridning 

runtom i världen



GOLD – Luftbehandlingsaggregat PARASOL – Komfort modul

EAGLE – Dysdon WISE – Behovsstyrd ventilation

INNOVATIONSPRODUKTER

DATATECH+ CASA – Bostadsventilation

TITANIUM Global - Luftbehandlingsaggregat

TETRIS W FC NG - Kylmaskin



Hur började IT-resan (2014)?
Swegon hade…

• En vilja att sälja ”system”…

• En vilja att vara ”globalt”…

• En vilja att bli dubbelt så stort…

Men…

• Ingen sammanhängande IT-arkitektur

• Icke-integrerade förvärv

• En för liten ”IT-kostym”
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Resan i fraser…
• Hur ska du få ner IT-kostnaderna, då…?

• Hur ska man svara på det, när vi inte ens vet vad IT förväntas 
leverera?

• Vi vill att IT ska vara en ’Key enabler’ i affärsstrategin.
• Och vad kan det tänkas betyda, då…?

• OK, vi fattar att nåt måste göras åt situationen…
• Men har ni koll på den insats som behövs?

• Vi verkar inte riktigt ha koll på våra affärsprocesser…
• Vi får nog låta Group IT ta hand om det…
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IT som en snöplog…
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• Kör först…

• …i terräng där väldigt få 

har gått innan…

• Skapar en väg som 

andra kan använda sig 

av…

• Hittar ett och annat gömt 

i snön…



Digitalisering på Swegon
• Många tycker nog:

• Web

• E-handel

• IoT

• Men när man verkligen analyserade affärsbehoven:
• Skapa smidiga ”processer”

• Effektiv försäljning F2F

• Se till att allt det där som bara ”borde fungera” faktiskt gör det…

• Och framför allt:
• Att säkra upp ett affärsflöde i långsam men säker förändring
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SWEGON

BUSINESS

SwITch (Swegon IT change)
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CUSTOMER INTERFACE
In-house developed product

selection tools

SALES EFFICIENCY
Swegon Business Tool

CRM

STABILITY & 

COLLABORATION
Infrastructure & Integration

Outsourcing concept

EFFICIENT  BACKBONE
Standardized ERP (M3)



Swegon IT Ownership Model
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IT Infrastructure, Operations & Service desk

Application Integration

• ERP (M3, 

Jeeves, SAP)

• Swegon 

Business Tool

• BI

• HR

• Commercial 

Software

• Product 

Development

Tools

• ERP (non 

standard)

• Local Business 

Applications

• Payroll

GROUP BUSINESS AREA LOCAL

 Ownership per level

 Business requirements

 Process harmonization

 Maintaining the balance

 Group standardization

 Local business enablement

 Common global routines

 Governance

 Application management

 Group responsibilities

 Architecture

 Group Master Data



Affärsflödet i fokus
Svara på…

• Hur? – Processen

• Vad? – Affärsdata

• Vem? – Ansvaret

För att hantera…

• Stor produktflora på ett flertal marknader

• Integration av tillkommande förvärv

• Leverera som ”ett företag” gentemot kund

• Lokala produkter i tillägg till egna
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Komponenter i IT-arkitekturen
• M3 ERP

• Microsoft Dynamics CRM
• Inkl. ’Commercial Module’

• iCore Integration Suite

• Commercial Software
• Beräkningar och produktkonfigurering

• Och så allt det där andra förstås…
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Lärdomar
Sagt av en CIO…

• Matcha förväntningarna på IT med resurser och
verksamhetsansvar…

• Vilken är rätt digitaliseringsstrategi för just er?
• Förstå affärsprocesserna…

• Lansera ”rätt” projekt från början…

• Ha en tydlig vision för arkitekturen…

Nere bland molnen…

• Change Management…

• Kulturförändring och inarbetade arbetssätt…

• Affärsdata – ordning och reda…
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