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  SAS it-avdelning
Centralisering

Arlanda blir basen

I dag sitter SAS administrativa 
funktioner utspridda på fl ygbola-
gets tre baser Köpenhamn, Stock-
holm och Oslo. 

Målet är att administrationen ska 

koncentreras till bolagets tekniska 
bas på Arlanda, det gäller även it. 
I Oslo och Köpenhamn ska mer 
arbete i stället att hamna i händer-
na på lokala partner. 

SAS behåller viss support, men 
ska köpa in allt mer från lokala 
leverantörer.

Nära konkurs förra året
I november var SAS nära en kon-

kurs. De anställda fi ck bland annat 

sina löner sänkta.

De åtgärder som genomfördes är 

grunden för krispaketet  Excellen-

ce. Målet är att det ska stärka SAS 

med  miljarder kronor –. 

, miljarder är rena besparingar. 

Här ingår it-besparingarna på  

miljoner kronor per år.

FAKTA

Norwegians tidigare cio Hans-
Petter Aanby är den som ska 
sänka SAS it-kostnader. Han har 
drygt ett halvår på sig.

Hans-Petter Aanby inledde sitt 
arbete i november förra året, och 
har fram till den 1 september på sig 
att genomföra uppdraget. 

Personalnedskärningarna ska 
då vara klara och ett nytt outsour-
cingkontrakt ska vara underteck-
nat. Mer komplicerade projekt, 
som byte av logistiksystem, får 
ta längre tid, men ska ändå vara 
påbörjade. 

På Norwegian var han med och 

byggde upp 
det fl ygbolag 
som blev SAS 
värsta kon-
kurrent.

– Det är 
inte så stor 
skillnad på 
uppdragen 
egentligen. 
På Norwegi-
an fanns inte 
så mycket och då skulle vi byg-
ga upp allt som behövdes. På SAS 
fi nns allting, och nu gäller det att 
se vad vi kan plocka bort, säger 
Hans-Petter Aanby.

Under hans ledning ska SAS 
bland annat teckna ett nytt out-
sourcingkontrakt som omfattar 
drift, arbetsplatser och applika-
tionsförvaltning (läs mer nedan).

– Avtalet gick ut och vi måste se 
över alla delar. Om någon kan leve-
rera det här billigare så behöver vi 
ta det, säger Hans-Petter Aanby.

CSC HAR VARIT  fl ygbolagets outsour-
cingpartner sedan 2004, men sit-
ter nu löst. Två företag har valts 
ut till slutgiltig utvärdering (vilka 
är hemligt) och beslutet om vil-
ka som tilldelas uppdraget fattas i 
mars.  Hans-Petter Aanby medger 

att det fi nns en risk i att bryta sam-
arbetet med CSC men att SAS inte 
har något annat val.

– Vi tittar på tre faktorer. Priset, 
naturligtvis. Vi vill också att de ska 
vara leverantörer även till andra 
fl ygbolag. Den tredje faktorn är att 
de ska vara bra på att ta till sig ny 
teknik som kan sänka kostnader.

Den it-personal som blir kvar i 
SAS ska centreras till Arlanda.

– Kompetensen går från att han-
tera själva till att hantera en part-
ner och se framtidsutvecklingen 
på områden som till exempel drift, 
säger Hans-Petter Aanby.

Den slimmade it-verksamheten 

ska nu sitta närmare övrig verk-
samhet och mer vara en resurs i 
frågor om hur SAS ska utvecklas.

– Vi ska gå från att vara tekniker 
och förvaltare till att vara verksam-
hetsutvecklare.

Totalt pågår ett 20-tal projekt 
inom SAS it-verksamhet, varav 
fem räknas som större. Till största 
delen med kraft av egen personal.

– Vi har också en del konsul-
ter inkopplade, så att vi tar del av 
deras erfarenheter, säger Hans-Pet-
ter Aanby.
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Värsta konkurrenten blir räddaren i nöden

xxHans-Petter 

Aanby har fått ett 

tuff t jobb.

3,5
miljarder kronor ska 

sparas på två år.
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