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Gartners senaste CIO-undersökning 
blottar faktumet att IT-chefer behöver 
sadla om. Med intåget av mobilt, soci alt, 
molnet och information krävs större in-
sikt i digitaliseringens möjlig heter och ett 
starkare utvecklingsdriv. 

– Tidigare har det varit fokus på tekni-
ken, men nu är det mer fokus på change 
management, system integration och data 
analys (BI), säger Mikael Carlsson, facili-
tator för premiumnätverket för IT-chefer 

i Stockholm.
Mikael har arbe-

tat i IT-branschen i 
25 år och har de se-
naste 10 åren jobbat 
som Interim CIO på 
många stora och små 
bolag via sitt egna 

konsultföretag DevProfessionals. Han var 
själv medlem i nätverket i 7 år innan han 
tog över som facilitator.

– IT-chefer måste komma närmare 
verksamheten och förstå dess behov, hur 
man kan använda systemen och hur de 
data som finns kan användas för att stödja 
verksamheten på bästa sätt. 

Det innebär nya frågeställningar och 
utmaningar som kan vara svåra att ta sig 
an på egen hand. I Dataföreningens pre-
miumnätverk för IT-chefer står dock alla 
inför samma utmaningar. 

– I alla förändringar och trender så finns 
det early adopters, och andra som väntar 
till trenden eller tekniken är mogen. Nät-
verket hjälper både de som är tidiga med 
att få oberoende bollplank av risker, och 
de som väntar med att få inblick i fördelar 

och lärdomar av förändringarna.
Premiumnätverken skiljer sig från för-

eningens sedvanliga nätverk på flera sätt. 
Nätverket kostar en slant, det arrang-
erar fyra stående träffar per år och anta-
let medlemmar är begränsat. Det ger en 
kontinuitet, trygghet och tillit inom nät-
verket. 

– Det är ett sammanhållet gäng och 
du behöver inte hålla igen i diskussioner-
na och riskera att något kommer tillbaka 
från en leverantör eller annan partner, sä-
ger Mikael Carlsson och fortsätter:  

– Nätverket är värdefullt för din kom-
petensutveckling och inte minst i de egna 
projekten. Man spar många kronor på att 
lära av andra, undvika misstag och mini-
mera onödigt merarbete.

  Text: Peter Johansson
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Förnyelse i Västra 
Ordförandeskapet i Västra kretsen övertogs på 
årsmötet i mitten av mars av Ingela Berggren. 
Hon efterträder Thomas Verner som efter 6 år 
som ordförande nu lämnat posten.  

Kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte är områ-
det den nya ordföranden vill slå ett extra slag för. Inom 
IT-sektorn minskar de större konsultbolagen medan min-

dre bolag ökar snabbt enligt statistik 
från itstatistik.se. Antalet egenföre-
tagare ökade med 68 procent under 
mätperioden.

Ingela Berggren är yrkesverksam 
som IT-konsult i egen regi, med bred 
bakgrund och 17 års erfarenhet 
inom IT-branschen. Hon har arbe-

tat i ett flertal roller men gemensamt har varit ledarskap, 
affärsutveckling och fokus på samverkan mellan verksam-
heten och IT.

– Många IT-konsulter inom olika områden letar efter 
nya möjligheter till kompetensutveckling och jag tror att 
Dataföreningen kan spela en större roll i detta. Det finns 
ett stort utbud av utbildningar, kurser och olika former 
av nätverk, men Dataföreningen kan erbjuda en neutral 
plattform där man kan möta sina gelikar över gränserna. 

– I Dataföreningen är vi inte konkurrenter, leverantö-
rer eller kunder, fortsätter hon. Det är det spännande; att 
mötas och se vad man kan tillföra varandra. Det är värdet 
i föreningen för mig. 

Hennes egna engagemang i Dataföreningen har grund 
i att vilja bidra i en förening som ska verka ur ett allmän-
nyttigt perspektiv. Ingela har varit medlem i föreningen i 
8 år och ser det minskande medlemsantalet som den stora 
utmaningen i det kommande arbetet. Att jobba med syn-
ligheten och med engagemanget tror hon är nyckeln. 

– Det är fler än jag som är nya i kretsens styrelse i år. 
Det ska bli spännande att tillsammans formulera och se 
hur vi kan bidra till en starkare förening. Hur vi kan verka 
och utvecklas i ett regionalt perspektiv. Att skapa en po-
sitiv förändring och genom mina erfarenheter och mitt 
nätverk försöka hjälpa till att bredda engagemanget, det 
ser jag som min främsta uppgift.

Som professor i IT-produktutveckling ex-
perimenterar han med olika sätt att svara 
på det kompetensbehov som utveckling-
en av framtidens IT-produkter kräver. 

– Vi börjar se en kraftigt ökad bety-
delse för it i saker som kläder, byggnader, 
transport och offentlig infrastruktur. Så 
för att utforma nya IT-produkter krävs 

tillämpade tvärve-
tenskapliga kom-
petenser. Det kan 
många nuvarande 
ingenjörsprogram 
inte erbjuda sina 
studenter idag, sä-
ger Mark Smith.

Men för att verk-

ligen få förståelse för vad it kan göra be-
hövs delaktighet från alla delar av samhäl-
let, menar Mark. 

– För att lösa framtida behov inom ut-
bildning, handel och samhälle måste vi 
samla aktörer från alla dessa områden. 
I ett Makerspace är målet att undersöka 
problem och möjligheter genom att ta del 
av olika tillämpade kunskaper och idéer 
från olika områden. På så sätt kan vi se 

samband och förstå vad som krävs. 
Den 23 april föreläser Mark Smith på 

nätverket Framtidens smarta samhälle, ett 
seminarium om hans senaste projekt 
 ”Local tech – Makerspace as a model for 
 institutional learning” där KTH-studenter 
och studenter från Konstfack sammanför-
des med allmänheten i ett öppet Maker-
space. Där bjuder dessutom datakonsul-
ten Mats Henriksson på en jäm förelse av 
Bitcoin och dagens monetära system.   
 Text: Peter Johansson

SEMINARIUM Framtidens IT-ut-
bildningar bör vara tvärveten-
skapliga och involvera handeln 
och offentligheten. Det anser 
Mark Smith, professor vid  
KTH, som experimenterar med 
Makerspace som lösning. 

Mark Smith

SEMINARIUM - FRAMTIDENS 
SMARTA SAMHÄLLE

23 april i Stockholm.

Seminariet är gratis och 
 öppet för alla.

Arrangör: Nätverket Fram-
tidens smarta samhälle.

Mer info och anmälan på: 
natverk.dfs.se/bitcoin-och-
makerspace

DATAFÖRENINGENS PREMIUMNÄTVERK

Premiumnätverken är betalnätverk med 
begränsat antal medlemmar och erbju -
der fyra kvalificerade möten per år. 

Förutom it-chefsnätverket finns även 
premiumnätverk för förändrings le da-
re, IT-chefer i offentlig sektor, cio:er, 
upphandlare, kvinnliga ledare och 
 affärsmodellering. 

Premiumnätverk kan startas inom 
samtliga kretsar i föreningen. 

För mer information om premiumnät-
verk kontakta birgitta.edberg@dfs.se.

Mikael Carlsson

IT-utbildningens framtid  
finns i Makerspace

Västra kretsen är en av de större inom Dataföreningen och 
erbjuder många uppskattade regionala aktiviteter.  
Läs mer om kretsens aktiviteter på dfs.se/kretsar/vastra

Ingela Berggren

Varför är du medlem i DF?

För att jag får ny 
branschkunskap och 
ständigt håller mig 
uppdaterad. För mig 
som IT-advokat är 
det grundläggande att 
ständigt ha uppdaterad 
kunskap och vara insatt 
i trender och begrepp.
/ Agnes Andersson  
Hammarstrand

För att jag vill hålla mig 
ajour med IT-utveckling 
och trender, samt bygga 
personligt nätverk. Att 
jag träffar många kun - 
der och konsulter har 
underlättat för mig att 
sätta mig in i kundernas 
värld samt lära känna 
kompetenta konsulter 
och företag. / Rolf Olsson

IT-chefens stöd i  
digitaliseringens 
framfart
PREMIUMNÄTVERK Digitaliseringen tvingar IT-chefer att  
skifta fokus från tekniska driftfrågor till ett mer förändrings- 
baserat ledar skap. I Dataföre ningens  premiumnätverk ges det  
stöd och de nya kompetenser som krävs i digitaliseringens framfart. 


