
BÄST PÅ BI: 
SKÅNE OCH 
MOSSAD
Skåne är exceptionellt 
duktiga på beslutsstöd. 
Det säger Filip Ek-
strand, som varit i den 
svenska BI-branschen 
sedan 90-talet, idag se-
nior partner på Advince. 

– Skåne och Israels 
underrättelsetjänst 
Mossad sticker ut när 
det gäller beslutsstöd. 
Det är ursprunget till 
väldigt många fram-
gångsrika idéer.
     I Skåne är det lätt att 
identifiera Qlik från 
forskningsbyn Ideon 
och Malmöbaserade 
Hypergene. Men Israels 
underrättelsetjänst?
    – Det är många bra 
produkter som här-
stammar därifrån, till 
exempel Panorama 
Software. Det är egent-
ligen inte så konstigt: 
Beslutsstöd och under-
rättelseverksamhet 
bygger på samma prin-
ciper, säger han. MM
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EN RAPPORT FRÅN analysfirman Janco Associates 
har sänt kalla kårar genom den amerikanska  
it-branschen. Utvecklingen när det gäller nya 
it-jobb har i princip stannat av. Bara 5 300 nya 
sådana skapades i staterna i januari 2016 – i  
januari 2015 var siffran 15 900.

Janco konstaterar att CIO:er på sista tiden bli-
vit mycket mer försiktiga att starta nya projekt.

– Många CIO:er och CFO:er har blivit oroa-
de över nedgångarna på börsen, och börjat 
bromsa nya it-initiativ som inte har starkt stöd 
från ledningen. Vi har intervjuat ett femtiotal 
CIO:er de senaste veckorna och de har varit 

mycket mer pessimistiska än tidigare, säger  
Jancos vd MV Janulaitis.

Bakom pessimismen ligger turbulens på  
finansmarknaderna, osäkerheten kring presi-
dentvalet samt ett instabilt läge i världen.

Det går fortfarande att få ökade anslag till it-
satsningar, säger Janulaitis, men nu krävs det 
riktigt bra business case som är förankrade i 
verksamheten.

– Det är inte många it-initiativ som godkänds 
för att uppgradera tekniken bara för att se till att 
it-avdelningen har de senaste grejorna, säger 
han. MM

USA:s CIO:er drar i nödbromsen

6  |  CIO Sweden 2/2016   www.cio.se

Efter två års upphandlings-
arbete och en överklagan har 
Försäkringskassan lyckats få 
ner sina it-leverantörer från

Vinnarna i jätteaffären  
är CGI, IBM och Sogeti  
som får dela på någonstans 
mellan 1 och 2 miljarder.473till

.
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