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Mobilitet i fokus hos SKF 
Ett speciellt team driver frågan på uppdrag av koncernledningen
SKF laddar för mobilitet, 
både för kunderna och de 
anställda. 

– Framöver kommer vi 
inte att diskutera om vi ska 
satsa på en app utan prata 
om var vi hade varit utan de 
här apparna, säger Chris-
toffer Malm, globalt mobili-
tetsansvarig på SKF. 

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

SKF har sedan flera år arbetat enligt 
devisen ”Utrusta världen med SKFs 
kunskap” – en markering av att det 
inte bara är produkter som säljs utan 
kunskapstjänster ihop med olika 
produkter. Nu har koncernen också 
identifierat mobilitet som en viktig 
pusselbit i det arbetet. 

Sedan i början av förra året arbe-
tar ett team enligt tre huvudspår – 
de anställda ska bli mobila, kunder-
na ska bli mobila och maskinerna ska 
prata med varandra, så kallad m2m-
kommunikation. 

– Initiativet kommer från kon-
cernledningen, som ser att mobili-
teten kan ha en betydande effekt för 

oss. Nu är vi ett team på fem perso-
ner som driver arbetet och vi rap-
porterar direkt till koncernledning-
en, säger Christoffer Malm som är 
globalt ansvarig för mobilitet på SKF. 

TEAMET INGÅR INTE i någon annan del 
av organisationen, som exempelvis 
it-avdelningen. 

– Men vi har ett tätt samarbete 
med en grupp från it-avdelningen. 
De arbetar med infrastrukturen för 
mobiliteten i koncernen. 

Tanken är att teamet ska se till att 
mobilitet kommer in i allt som SKF 
gör och prioritera vissa områden. 

SKF har beslutat att standardise-
ra på Apples IOS. Orsaken är enligt 
Christoffer Malm att det underlät-
tar säkerheten.

– Det är också dramatiskt lägre 
supportkostnader. 

Valet innebär också att SKF inte 
direkt öppnar för att personalen ska 
kunna ta med egna mobila verktyg. 

– Konceptet att ta med sig eget för 
med sig många olika frågeställningar 
som vi måste hitta svar på. Just nu har 
vi valt att i stället se hur vi kan bygga 
extra värde genom IOS-plattformen 
för våra anställda.

SKF håller på att bygga upp en 
arsenal av appar, hittills finns 17 i 
App Store. 

– Det första man gör är ofta mer 
informationsinriktade appar. Sedan 
går man allt mer mot att bygga appar 
med mer funktionalitet och blir en 
del av de tjänster man erbjuder kun-
den. 

– Vi befinner oss väl i ett mellan-
läge – vi har passerat de rena infor-

mationsapparna och har bland annat 
börjat ta fram appar för avancera-
de beräkningar åt kunderna, säger 
Christoffer Malm. 

INTERNT HAR SKF precis skapat basen 
för en egen appbutik. Hittills inne-
håller den mest rekommendatio-
ner om appar som finns i App Store 
men det finns några helt fungerande 
internappar. Och alla anställda har 
inte heller utrustats med plattor och 
smartmobiler. 

– Vårt första fokus är säljkåren, 
som ofta är på resande fot. Vi har 
gjort ett pilottest och vi försett 200 
säljare i 26 länder med Ipad. Där kan 
vi konstatera en tydlig, mätbar, för-

bättring både i deras produktivitet 
och deras effektivitet. 

– Efter årsskiftet kommer vi att 
ha tagit ett antal strategiska beslut 
inför fortsättningen på mobilitets-
arbetet men än så länge är vi inne i 
en ut värderingfas, säger Christoffer 
Malm.

HAN SER EN MÄNGD möjligheter öpp-
nas med mobiliteten – från att för-
enkla informationsflödet och öka 
effektiviteten till att verkligen skapa 
nya affärsmöjligheter när den kopp-
las mer direkt till de tjänster som 
koncernen erbjuder. Nu handlar det 
om att bygga upp just det ekosyste-
met. 

– Vi är i början av en lång resa, 
men det går väldigt snabbt. Med 
touch teknik kan vi också skapa helt 
nya lösningar där vi kan göra saker 

mycket enklare att förstå än vad vi 
tidigare kunnat göra i en pc-miljö, 
säger han. 

Som exempel lyfter han fram en 
app där det går att se en 3d-modell 
av SKFs nya lager och förändringarna 
från tidigare versioner på ett mycket 
tydligt sätt. 

– Enligt mitt sätt att tänka kommer 
vi inte att diskutera om vi ska satsa på 
en app framöver utan prata om var vi 
hade varit utan de här apparna. 

KOPPLAS MED TJÄNSTER. Kullager och liknande produkter är kärnan i SKFs verksamhet. Nuförtiden säljs de kopplade till kunskapstjänster av olika slag. Koncernen satsar på mobilitet för 
att kunna vässa de erbjudandena ytterligare.  FOTO: SKF

FAKTA

Verksamhet: SKF levererar produk-
ter och tjänster inom rullningslager, 
tätningar, mekatronik, service och 
smörjsystem. Tjänsterna omfattar 
teknisk support, underhåll, 
tillstånds övervakning och utbildning.
Vd: Tom Johnstone. 

Ägare: Största ägare är Wallen-
bergssfärens Foundation Asset 
Management med nästan 30 pro-
cent av rösterna. 
Omsättning: 66 miljarder kronor. 
Rörelseresultat: 9,6 miljarder 
kronor. 

Omsätter 66 miljarder kronor

”Säljarna som arbetar 
med en Ipad har fått 
en mätbart förbättrad 
produktivitet och 
effektivitet”

46 000
anställda  i 130 länder har SKF.
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