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Hallå i den efterlängtade sommarvärmen. Den marknad som brukar gå under namnet 
proptech har skjutit fart ordentligt under de senaste åren, och väntas fortsätta växa 
kraftigt. Att så många tittar på det nu beror på flera saker. Dels handlar det om många 
olika leverantörer som ser möjligheter att komma in på en ny marknad med 
uppkopplade produkter, eller med annan teknik som kan hjälpa fastighetsägarna att 
hantera sina bestånd på bästa sätt. Dessutom spelar så kallad grön finansiering en 
viktig roll. För den fastighetsägare som visar att man investerar hållbart finns 
nämligen mycket pengar att hämta på bättre lånevillkor. 
 
Vi har också gjort två intressanta nedslag om ett vid det här laget välkänt ämne: 
kompetensbristen. Dels är det Outsystems grundare Paulo Rosado, som själv var med 
och myntade begreppet low code. Och han pratar sig varm om det sättet att arbeta 
för att skynda på mjukvaruutvecklingen. Inte minst ser han low code som det enda 
sättet att lösa kompetensbristen i en värld som blir allt mer digitaliserad. Det andra 
nedslaget handlar om fyra forskare som tagit fram olika scenarier för hur Sverige ska 
kunna få fram digital spetskompetens. Och det man landar i är att det behövs ett mer 
holistiskt perspektiv än  tidigare. ”Vi kan inte fortsätta göra små välmotiverade 
satsningar, det krävs ett helhetsgrepp”, säger Fredrik Heintz, som är en av forskarna. 
 
Det har också varit en riktigt intensiv förvärvsvecka. Den största affären handlar 
egentligen mer om försäljning än förvärv. Det är ett allt mer molnhugat Visma som 
väljer att knoppa av sin stora konsultverksamhet till riskkapitalbolaget CVC Capital 
Partners. Dessutom har det svenska AI-bolaget Peltarion köpts av mobilspelsjätten 
King, som ämnar använda Peltarions teknik i sin spelutveckling. Utöver det har CAG 
köpt Syntell för ännu mer satsning på försvarssektorn, IT-Total har köpt 
utvecklargänget på Pirum och det svenska IoT-bolaget Addsecure vässar sig inom 
räddningstjänsten med Lunds Programarkitekter. 
 
Vårt medlemskap IDG Pro är numera helt kostnadsfritt. Som registrerad medlem läser 
du alla artiklar utan begränsningar. All information hittar du här. 



 
Tipsa gärna en kollega eller partner att prenumerera på Branschkollen här.  
 

 

1. Veckans stora grej 

 

Proppen ur – därför storsatsar fastighetsbranschen på ny teknik 
Det är flera samverkande faktorer som ligger bakom att det just nu sker en kraftig 
digitaliseringsvåg i den svenska fastighetsbranschen. "Det påminner lite om hur det 
var i it-branschen på 90-talet, med en mängd olika underleverantörer som vill in", 
säger Patrik Lännerberg på Advania. Läs mer här 
 

 

2. Nytt från branschen 



 

Enligt Outsystems grundare Paulo Rosado är low code det enda sättet att lösa bristen 
på utvecklare. 
 
”Low code är enda sättet att lösa bristen på utvecklare” 
Paulo Rosado har som grundare av Outsystems verkat inom low code långt innan 
begreppet fanns – han var till och med med och myntade det. I en intervju med CS 
berättar han om varför dessa plattformar är enda sättet att lösa kompetensbristen i en 
värld som blir allt mer digitaliserad. Läs mer här 
 
Bristen på digital spetskompetens ökar. Vem ska lösa problemet? 
Punktinsatser är inte nog om Sverige ska lyckas få fram den digitala spetskompetens 
som krävs framöver, konstaterar fyra tunga forskare. För det krävs förändringar på 
systemnivå i finansiering, juridik, administration och inte minst kultur hos alla 
inblandade aktörer – inom utbildning, näringsliv och politik. Läs mer här 
 
Nordisk konsultjätte får ny ägare när Visma går all in på molnet 
Den norska mjukvarujätten Visma gör nu en rejäl ändring av sin strategi genom att 
knoppa av sin konsultdel, som idag har drygt 2 000 anställda. Läs mer här 
 
CAG rustar upp ännu mer – köper Syntell 
Konsultbolaget CAG köper ännu ett specialistbolag. Med systems lifecycle 
management-inriktade Syntell vill man framför allt stärka sitt erbjudande mot 
försvarssektorn. Läs mer här 
 
Äppel, päppel – IT-Total köper utvecklarbolag 
IT-Total vill vässa sitt erbjudande inom utveckling genom köpet av Pirum. Läs mer här 
 
Svenska AI-pionjären köps upp av Candy Crush-skaparen 
Svenska AI-bolaget Peltarion köps upp av mobilspelsbolaget King, som ska använda 



tekniken i sin spelutveckling. Läs mer här 
 
Nu gör IoT-bolaget nästa förvärvsutryckning 
Det svenska IoT-bolaget Addsecure utökar satsningen mot räddningstjänsten genom 
köpet av Lunds Programarkitekter. Läs mer här 
 
SAP-konsulter lockar Qgroup att investera i Corechange 
Konsultgruppen Qgroup fortsätter investera i nya bolag. Nu köper man 25 procent av 
aktierna i konsultbolaget Corechange. Läs mer här 
 
Förarbyte på Proact – konsult-vd tar över 
Magnus Lönn kliver in som ny Sverige-vd på dataspecialisten Proact, där han även ska 
leda affärsenheten Norden & Baltikum. Läs mer här 
 
Telia Cygate tankar skånsk energi: “en av de största drift-affärerna" 
Telia Cygate har tagit hem en storaffär, där man ska sköta it-driften åt det skånska 
energibolaget Kraftringen. Läs mer här 
 
Nordlo inreder med ny it i Hälsingland 
Edsbyn Senab, som jobbar med inredning av kontor och offentliga miljöer, har tagit in 
Nordlo som ny it-partner. Läs mer här 
 
Motvind på pc-marknaden – även AMD drar ner förväntningarna 
Efterfrågan på pc sjunker under 2022, som en följd av inflationen, kriget i Ukraina och 
fortsatta problem i leveranskedjan, enligt en ny prognos från IDC. Även 
processorjätten AMD flaggar för ett sämre år på den här marknaden. Läs mer här 
 
Även Spotify slår av på takten – färre rekryteringar framöver 
Nu flaggar också Spotify för att det ekonomiska läget påverkar företagets 
personalstyrka. Läs mer här 
 
Journalsystem nere i Region Stockholm i flera timmar – nu igång igen 
Region Stockholms journalsystem Take Care låg nere från 12-tiden på tisdagen. Vid 20-
tiden på kvällen meddelade regionen att systemet var uppe igen. Läs mer här 
 
Tekniska problem hos Cleura: “Ett mänskligt handhavandefel” 
Det svenska molnbolaget Cleura har haft ett hektiskt dygn, när några av bolagets 
kunder haft svårt att komma åt vissa tjänster. Läs mer här 
 
Svenska storföretag dåligt skyddade mot mejl-spoofing 
Bara 28 procent av de största svenska svenska bolagen har implementerat 
rekommenderad nivå av e-postsäkerhet för att skydda sig mot mejl-spoofing, enligt en 
ny undersökning. Läs mer här 
 
”Bankerna måste bli bättre på att använda AI mot de kriminella” 
Bankernas metoder för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet 
bygger i alldeles för hög grad på manuella processer. I stället borde de använda 



modern teknik som automatisering och maskininlärning, skriver Sujata Dasgupta på 
TCS. Läs mer här 

 

3. Utrikes 
Högtryck i offentlig sektor – ökar it-utgifterna med 5 procent 
 
Microsoft-anställda får börja söka jobb hos konkurrenterna 
 
Qualcomm slipper betala mångmiljardböter till EU 
 
Chipptillverkarna pumpar in rekordbelopp i fabrikerna – ”en historisk milstolpe” 
 
Förseningar i logistikkedjan för trådlös nätverksutrustning 
 
Cyberhoten ökar – då drar säkerhetsbolagen ner på personalstyrkan 
 
Amazon drar igång drönarleveranser i Kalifornien 
 
EU-böter väntar Google och Facebook om de inte gör något åt deepfakes 

 

4. Veckans nya chefer 

 

Urban Bucht är ny vd på svenska mjukvarubolaget Hypergene. 
 



Hypergene byter vd 
Säljchefen Urban Bucht tar över rollen som vd på svenska SaaS-bolaget Hypergene 
och efterträder därmed Peter Andersson. Innan Hypergene var Urban Bucht säljchef 
på Nshift och har också haft chefsroller på Microsoft och Snow Software.  
 
–  Redan när jag kom till Hypergene slogs jag av all den kompetens och det 
utvecklingsdriv som fanns bland de anställda. Men allra tydligast var det enorma 
engagemanget för kunderna och att göra skillnad för deras effektivitet. Att nu få ta 
vid som vd är ett privilegium och jag ser fram emot att leda den fortsatta resan mot 
att förändra och höja ribban för hur organisationer arbetar med verksamhetsstyrning, 
säger han om sitt nya uppdrag. 
 
– Vi ser att Hypergene utvecklats starkt under Peter Anderssons ledning. Inför nästa 
fas ser vi att det finns stor potential att ännu mer accelerera tillväxten och skapa nya 
lösningar för våra kunder. Därför har vi gemensamt med Peter kommit fram till att vi 
växlar ledarskap. Vi önskar Peter varmt lycka till framöver och ser nu fram emot ett 
spännande samarbete med Urban, säger Thomas Bill, styrelseordförande i Hypergene 
och vd på huvudägaren Monterro om bytet. 
 
– Det har varit en fantastisk resa och jag tror starkt på företaget, medarbetarna och 
den skillnad Hypergene gör för sina kunder. Vi har gemensamt utvecklats mycket 
positivt och är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Jag önskar nya ledningen lycka till 
och kommer fortsätta följa den spännande utvecklingen, säger Peter Andersson.  
 
Han tar tyska telekomjättens konsultbolag till Sverige  
Det tyska teknik- och managementkonsultbolaget Detecon, som ägs av Deutsche 
Telekom, öppnar ett svenskt kontor. Etableringen, som sker i Stockholm, är enligt 
bolaget ett första steg in på den skandinaviska marknaden, där man har planer på att 
etablera sig i de andra länderna också.  
 
Fokus initialt ligger främst på konsulttjänster för industri- och telekombolag. Lars 
Theobaldt, med titeln managing partner Nordics, har utsetts som platschef i 
Stockholm. 
 
– Stockholm, som huserar ett stort antal innovativa och disruptiva bolag är den ideala 
platsen för våra expansionsplaner, säger han. 
 
– Vi bedömer den skandinaviska marknaden som extremt intressant och har stora 
förväntningar på hur den ska utvecklas som en del av vår tillväxtstrategi, säger 
Detecons koncernchef Ralf Pichler om etableringen. 
  
Sedan tidigare har Detecon ett samarbete med det svenska konsultbolaget Ascend, 
och man kommer också att samarbeta med sitt moderbolag T-Systems nordiska 
division.  

 



Ericssons cio till isländska datacenterbolaget  
Isländska Atnorth, som bygger datacenter i Stockholm för fullt, tar in Ericssons cio 
Mats Hultin i styrelsen. Han har även tio års  erfarenhet som cio på Saab med sig i 
bagaget, och tanken är att han ska hjälpa Atnorth att profilera sig som nästa 
generations leverantör av hållbara datacenter i Europa. 
 
– Utöver telekomnätverken är datacenter grunden för allt som är digitalt. Med sitt 
fokus på högpresterande beräkningar och energieffektiva datacentertjänster går 
Atnorth i spetsen för utvecklingen inom detta område och jag är glad över att vara en 
del av företaget i dess fortsatta tillväxt, säger han om sin nya styrelseplats. 
 
– Mats har lång erfarenhet av att arbeta som cio för några av de största företagen i 
Norden. Han har varit på köparsidan av marknaden för datacenter och 
högpresterande datorkraft och som användare av tjänsterna kommer han att ge oss 
värdefull insikt, inte bara om det nordiska utan även den globala marknaden. Han 
förstår värdet av vårt differentierade erbjudande och vi ser fram emot att arbeta 
tillsammans, säger Eyjólfur Magnús Kristinsson, vd på Atnorth. 
 
De leder nästa Sigmagäng 
Sigmakoncernen fortsätter att starta nya specialistbolag. Det senaste heter Sigma 
Technology Experience och kommer vara baserat i Göteborg. Bolagets fokus ligger på 
digitala upplevelser, dataanalys och optimering av värdekedjor, med tjänster inom 
UX-design, dataanalys samt webb- och applikationsutveckling. Bolaget leds av 
Alexander Corneliusson, som är vd, och Henrik Lawenius, vice vd. 
 
– Vårt mål är att hjälpa kunder bygga exceptionella omnichannel-resor så att deras 
slutanvändare kan få det de vill ha, med så liten insats som möjligt, konstaterar 
Alexander Corneliusson, som tidigare varit på bland annat Husqvarna och Nordic 
Morning.  
 
– Kundupplevelse löper över två tredjedelar av kundlojaliteten, vilket överträffar 
märke och pris tillsammans. Att ha en enastående kundupplevelse genom hela 
värdekedjan, från produktupplevelse till den digitala upplevelsen, är av största vikt för 
företag som vill förbli konkurrenskraftiga i dagens digitala landskap. Vi ser fram emot 
att hjälpa företag skapa precis det.  

  

Du får det här brevet för att du tackat ja till utskick från oss. Antingen direkt eller i samband med att du anmälde dig till 
någon av våra andra tjänster. 

 
Vill du inte längre få detta utskick? Avregistrera här 
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