
Men enkelhet uppnås inte genom att slentrianmässigt ad-
dera en ny molntjänst eller teknisk pryl som släcker den 
brand vi för tillfället står inför. Då riskerar vi i stället att 
addera till grundproblematiken. 

En smart och enkel arbetsvardag kräver att vi packar 
IT-ryggsäcken med omsorg. Och att de verktyg som er-
bjuds är anpassade efter hur behovet faktiskt ser ut. En 
sömlös IT-upplevelse ger medarbetarna en chans att vara 
i det som är deras styrkor under en så stor del av arbets-
dagen som möjligt, så att de kan hålla fokus på de uppgif-
ter som bidrar till nöjda kunder, långsiktig konkurrenskraft 
och hållbar omställning. 

Här nedan kan du läsa hur två av våra kunder främjar 
enkelhet genom att möta upp det faktiska behovet med 
smarta lösningar. SEB har implementerat en AI-driven 
kunskapsbas som gör det enklare för deras kunder och 
personal att hitta rätt information. PE Bygg & Arkitektur 
har sedan länge anpassat sin plattform till ett flexibelt ar-
betssätt och gör konsekvent genomtänkta teknikval som 
stöttar affärsmålen på bästa sätt över tid. 

Den mänskliga hjärnan är en fantastisk skapelse med en 
makalös förmåga att skapa kreativa lösningar, se kom-
plexa samband, känna empati och samarbeta med andra. 
Däremot är den inte konstruerad för att fokusera på flera 
saker samtidigt. Om vi fyller våra medarbetares mentala 
bandbredd med att hantera krånglande system och in-
loggningar, eller att leta efter information i flera olika käl-
lor, riskerar det att stjäla fokus från det som är viktigt på 
riktigt. 

Om våra medarbetare ställs inför saker i vardagen som 
de tycker är krångliga finns det dessutom en risk att de 
hittar en väg runt det som upplevs som ett hinder. De 
kopplar upp sig direkt på det öppna nätverk på ett café 
för att delta på ett viktigt möte, eller delar dokument via 
en icke-sanktionerad tjänst om det inte går att få till på ett 
smidigt sätt via de verktyg som tillhandahålls av arbets-
givaren. 

För att medarbetare ska kunna använda sin kognitiva kraft 
till rätt saker, och inte kompromissa säkerheten, behöver 
de digitala verktyg som upplevs som enkla att använda. 

Enkelhet krattar manegen 
för kreativitet och samarbete

Dags för ett 
hjärnsmart arbetsliv 



Verktyg för en 
produktiv vardag

PE Teknik & Arkitektur 
på smidig tillväxtresa 
Jörgen Strömberg arbetar som IT-chef på PE Teknik & Ar-
kitektur och under hans snart 9 år på företaget har de växt 
från 300 till 900 medarbetare. Tidigare bestod koncernen 
av ett trettiotal självstyrande bolag och det var en utma-
ning att få gehör för investeringar i IT som skulle gynna 
utveckling och lönsamhet på koncernnivå. 

- Idag har vi en mer renodlad verksamhet och en bolags-
struktur som främjar investeringsbeslut som skapar verk-
samhetsnytta. Vi är noga med att göra genomtänkta tek-
nikval och har inte bråttom till molnet, säger Jörgen.

Redan för åtta år sedan byggde PE Teknik & Arkitektur en 
dynamisk och flexibel plattform som gjorde det möjligt 
för medarbetarna att arbeta platsoberoende. Genom att 
implementera en smidig process där användarna får da-
torer med basapplikationer installerade, och kopplar upp 
sig för att hämta produktionsapplikationer, minskade den 
administrativa lasten för IT-avdelningen. Jörgen och hans 
kollegor prioriterar också att utveckla systemstöd för att 
främja enkelhet för användarna. 

- IT-lösningar ska bidra till bolagets lönsamhet och tillväxt 
och en viktig del är att erbjuda medarbetarna verktyg som 
gör oss starka på marknaden

Under en vanlig arbetsdag före pandemin hade PE Teknik 
& Arkitektur cirka 60 personer som arbetade på distans. I 
slutet av pandemin var den motsvarande siffran 600, och 
när restriktionerna släppte blev det inte någon rusning till-
baka till kontoret. Företaget har 25 kontor i Sverige och är 
uppkopplade via redundant Datanet-access och en lös-
ning som gör det möjligt att nå interna applikationer utan 
att lämna det interna nätverket. Användarna loggar in via 
VPN. 

Under de senaste åren har PE sett en ökning av inciden-
ter. För att höja säkerheten, och samtidigt förenkla miljön, 
valde de att växla över från enskilda säkerhetstjänster till 
en paraplylösning som ger ett bättre skydd och reducerar 
administrationen.

- När fler arbetar från en plats utanför kontoret exponeras 
bolaget mer mot världen utanför, och det blir ännu viktiga-
re med heltäckande och smidiga säkerhetslösningar.

PE Teknik & Arkitektur är ett av Sveriges främsta konsult-
företag med fokus på byggnader. Som samhällsbyggare 
skapar de innovativa och hållbara lösningar som bidrar till 
att utveckla och förnya samhället. PE finns representerade 
i hela landet och omsätter årligen över en miljard kronor. 
PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
Läs mer på pe.se.

Om PE Teknik 
& Arkitektur

Jörgen Strömberg, IT-chef på PE Teknik & Arkitektur.



När informationen var spridd i olika system tog det onö-
digt lång tid för personalen på SEB att navigera det in-
terna informationsflödet. Rådgivarna på kontoren och 
medarbetarna i kundtjänst hade också olika instruktions-
bibliotek som inte matchade varandra till 100 procent. 
Personalen fick då och då ringa varandra för att exempel-
vis säkerställa att kunden som skulle slussas vidare fick 
med sig rätt uppgifter. 

- När alla rådgivare kan se hela bilden kan de säkerställa 
att kunden kommer väl förberedd till ett möte med en an-
nan del av organisationen. Självklart påverkar det nöjdhe-
ten om kunden har med sig rätt papper och påskrifter när 
de kommer till kontoret för att uträtta sitt ärende, säger 
Zandra.

Enkelhet och 
kundnöjdhet

För att underlätta för både kunder och den personal som 
arbetar med kundmötet valde SEB att samla den infor-
mation de behöver i en smart kunskapsbas. Nu lagras 
all information på samma ställe och presenteras för rätt 
målgrupp via olika vyer. SEB har två interna vyer, där den 
ena är anpassad till den som arbetar i kundtjänst, och den 
andra riktar sig till de som arbetar på bankkontoren. Kun-
derna har en egen vy, och medarbetarna kan växla mellan 
alla tre. 

- Att ha en gemensam plattform där all information är lag-
rad, och som på ett enkelt sätt kan anpassas till olika mål-
grupper, är väldigt användbart. Vi slipper dubbelarbete, 
är konsekventa i hur vi kommunicerar och sparar tid när all 
information finns på samma ställe, säger Zandra Bylund 
som arbetar som affärsägare för ACE Knowledge på SEB.

Informationsstrategi 
som underlättar 
arbetsdagen på SEB

Zandra Bylund arbetar som affärsägare för ACE Knowledge på SEB.


