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TORSDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2013

KRISPAKET.  It-budgeten halveras.

Krispaketet 4 Excellence ska 
stärka SAS med fem miljarder kro-
nor de närmaste åren, varav bespa-
ringar står för över tre miljarder.  
Det är välbehövliga pengar för fl yg-
bolaget som så sent som i novem-
ber var nere för räkning och nära 
en konkurs. 

På it ska 600 miljoner per år 

sparas, vilket motsvarar en halve-
ring av it-budgeten. Just nu pågår 
ett tjugotal projekt som leds av nye 
cio:n Hans-Petter Aanby. Den 1 sep-
tember ska pusslet vara lagt.

Standardisering
Slut på egen utveckling  

Som ett fl ygbolag med lång his-
toria har SAS ett stort antal egen-
utvecklade system i bruk. Det är 
dyrt, konstaterar Hans-Petter Aan-
by. I stället ska företaget ge sig ut på 
marknaden och söka standardlös-

ningar. Ett exempel, som CS tidiga-
re skrivit om, är bytet från egenut-
vecklade bokningssystemet Resaid 
till Altéa från Amadeus, ett system 
som SAS delar med fl era fl ygbo-
lag inom sammanslutningen Star 
Alliance. Det gäller också logistik 
och tekniskt underhåll, där Hans-
Petter Aanby räknar med att kun-
na ersätta nio olika system med 
exempelvis Amos, som utvecklats 
av fl ygbolaget Swiss it-bolag.

– Många system som används 
inom SAS är från en tid då stan-
dardalternativ inte fanns. Därför är 
mycket specialutvecklat och gam-
malt, vilket kräver tung drift och 
mycket personal, säger Hans-Pet-
ter Aanby.

I logistiksystemen hanteras sto-
ra mängder data och minsta för-
ändring av varje detalj i ett plan 
ska loggas. Hårda krav från fl yg-

myndigheter reglerar underhållet 
av fl ygplan och påverkar de system 
som kan användas.

Outsourcing
Lågt pris avgör

SAS genomför en ny upphandling 
av drift, nätverk och pc-arbetsplat-
ser. CSC har varit SAS outsourcing-
partner från 2004. Kontraktstiden 
har löpt ut och SAS passar på att se 
över avtalet. 

Uppdraget ut ökas med appli-
kationsförvaltning och Hans-Pet-
ter Aanby gör ingen hemlighet av 
att ett lägre pris är viktigast. Det 
nya kontraktet, i miljardklassen, 
kommer att sträcka sig över minst  
fem år. Andra krav är att det är en 
partner med erfarenhet av fl yg-
bolag och att outsourcingpartnern 
utnyttjar ny teknik för att sänka 
kostnader.

Storstädning
Rensar ut system

Ungefär 300 program används   
inom ekonomi. Det är för många 
och en genomlysning pågår.

– Med 600 miljoner i sparkrav 
måste pengarna komma in från 
alla håll, säger Hans-Petter Aanby.

Avyttring av SAS-verksamhet 
ska till viss del sänka kostnader 
för området.

Personalen
Många får gå 

SAS-anställd it-personal, drygt 200 
personer, minskas med 70 procent. 
I stor utsträckning genom fl ytt till 
SAS nya outsourcingpartner. Orga-
nisationen ska slimmas och varje 
verksamhetsområde får en egen it-
chef som fungerar som kontaktyta 
mellan verksamhet och it.

Flygbolaget SAS ska halvera budgeten för sin 
it. Ett outsourcingkontrakt i miljardklassen 
ska undertecknas, den egna it-personalen 
minskas med 70 procent och antalet system 
kapas rejält.
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Ett stålbad väntar  

xxUngefär 20 projekt pågår inom 

SAS it för att sänka kostnaderna. 

Nedskärningarna är en del av 

sparpaketet 4 Excellence som ska 

rädda fl ygbolaget från konkurs – 

vilket var hotande nära i november.  
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