
 

Den digitala transformationen 
Konsten att effektivisera en verksamhet 

Igår: En verksamhet effektiviseras genom bättre processer och effektivare verktyg. 

Idag: I vårt uppkopplade samhälle växer det fram företag med en effektivitet som vi inte sett maken till 
tidigare. Apple förändrade hela mobiltelefonmarknaden när iPhone blev plattformen för en aldrig sinande 
ström av digitala tjänster. Genom att öppna App Store för alla som vill utveckla tjänster kan de nu ta del av 
apparnas intäktsström.  

Världens största taxiföretag, Uber, äger inga bilar. Världens största hotellkedja, Airbnb, äger inga hotell. 
Deras värde ligger också i de digitaliserade tjänsterna. Inom transportnäringen ligger det mer potential i 
tjänsterna än i fordonen. 

Den stora effektivitetsvinsten för en utvecklingsverksamhet ligger lika mycket i hur produkter och tjänster 
utformas som i de interna processerna. Det handlar således om att kunna dra nytta av de möjligheter som 
digitaliseringsvågen ger, både för hur produkter och tjänster utformas och hur de nya verktygen 
effektiviserar arbetssätten. Det här ställer också krav på nya sätt att arbeta tillsammans. Men för många 
krävs det en omställning för att komma dit, en digital transformation. 

Combitech arbetar med de här bägge aspekterna på effektiv utveckling och vi vill gärna låta våra 
erfarenheter möta era i en dialog.  

 

Ingemar Johansson 
Ingemar Johansson har många års erfarenhet av olika ledningsroller inom svensk 
industri. Under drygt femton år på Combitech har han genomfört konsultuppdrag 
inom projektledning och förändringsledning. Han har också varit ansvarig för 
Combitechs verksamhet inom telekombranschen. Under de senaste åren har han 
arbetet med strategiarbete och affärsutveckling inom digitalisering och 
innovation.  



 

Jan Sjunnesson 

Jan Sjunnesson har mer än 25 års erfarenhet av ledningsuppdrag inom svensk 
industri. Under sina femton år på Combitech har han genomfört ett stort antal 
konsultuppdrag inom det område som går under benämningarna 
förändringsledning, verksamhetsutveckling och managementkonsulting. Utöver 
det har han doktorerat inom yrkeskunnande och teknologi.  

 

Information 

DATUM Onsdag den 8 juni 2016 

TID 08.00-10.00 
PLATS Combitech, Iggebygatan 12, Västerås 
AVGIFT Kostnadsfritt 
ANMÄLAN Bo Hagerf, 0734-37 63 29, bo.hagerf@combitech.se. Ange ev. allergier. 
 

»Varmt välkommen« 
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