
 

                                                           

Pressmeddelande 
 
Bitoreq och Docere inleder ett unikt samarbete kring 
automatisering av verksamhet  
 
Bitoreq, specialister inom automatisering och Docere Intelligence, managementkonsulter med 
specialitet inom omvärlds- och framtidsanalys inleder ett strategiskt samarbete. Tillsammans 
kommer företagens kompetenser, produkter och arbetssätt bilda en helhet som ger båda 
företagens kunder ett komplett erbjudande kring automatisering, från målformulering till 
förvaltning.  
 
Docere Intelligence AB har varit verksamma inom omvärldsanalysbranschen sedan 1988. Docere har 
sedan grundandet varit en aktör som haft en ledande position i att skapa intresse för omvärlds- och 
framtidsfrågor i svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Docere har genomfört otaliga projekt för 
att säkerställa att företag och organisationer navigerar strategiskt i sin affärs- och 
verksamhetsutveckling.  
 
Bitoreqs ledning kommer ursprungligen från Ericsson där de arbetat med verksamhetsutveckling och 
systemutveckling i teknikens absoluta framkant under många år. Sedan starten 2016 har Bitoreq 
byggt upp en unik kompetens för att stötta både privat och offentlig verksamhet att automatisera 
arbetsflöden, både genom så kallad enkel automatisering och genom smartare automatisering med 
optimering av verksamhet som följd.  
 
Samarbetet syftar till att ge ett komplett stöd för hållbar utveckling där tid frigörs, verksamhet 
kvalitetssäkras och ökat värde skapas. 
 
-Tillsammans med Docere bildar vi nu ett dreamteam där vi kompletterar varandra och kan erbjuda 
stöd från omvärldsanalys till realisering. Nu får vi till ytterligare en pusselbit som stärker vår position 
som sann helhetsleverantör av automatisering, säger Eva Kongshöj, vd för Bitoreq.  
 
Doceres expertis när det gäller att identifiera nödvändiga förändringar tidigt och att omsätta dessa i 
strategier samt Bitoreqs kompetens inom systemutveckling och automatisering säkerställer att 
kunderna får något helt unikt. 
 
-Tillsammans med Bitoreq kommer vi inte bara att vägleda våra kunder utan också se till att 
verkställa det utvecklingsarbete som behövs för att skapa effektivitet och lönsamhet, säger Bobo af 
Ekenstam, vd och grundare för Docere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                           

Faktaruta- Bitoreq  
 

• Bitoreq AB startades 2016 av sina nuvarande ägare. Företagsnamnet står för Business 
Intelligence to Requirements, dvs från omvärldsanalys till krav eller från idé till realisering. 

 
• År 2017 presenterade företaget sin affärsidé kring digitalisering och automatisering i 

Almedalen. Detta i samband med att regeringen tagit fram sin digitaliseringsstrategi: Sverige 
skulle bli ”bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter år 2025”. 
 

• Bitoreqs kärnverksamhet är avancerad systemutveckling med digitalisering och 
automatisering i fokus samt förvaltning av dessa lösningar, områden där Bitoreq har gedigen 
erfarenhet från tidigare arbete i den absoluta framkanten, inom Ericsson.  
 

• Bitoreqs utgångspunkt är verksamheters behov av förändring där kunder är proffs på sin 
verksamhet och Bitoreq är proffs på att stötta önskad verksamhetsförändring.  
 

• Bitoreq har förmågan att använda sig av rätt teknologi för rätt ändamål samt att arbeta mot 
alla system. 

 
• Bitoreq har idag en stor mängd lösningar i drift, både inom det offentliga och inom det 

privata näringslivet.  
 

Faktaruta - Docere Intelligence 
 

• Docere Intelligence AB grundades 1988 av Bobo af Ekenstam och Karl Alberts. Affärsidén var 
från början att hjälpa kunder med avancerad research av kunders omvärld.  
 

• 1994 startade Docere sin utbildningsverksamhet med ett brett utbud av kurser inom 
omvärldsanalys. Över 1 000 personer har gått Doceres diplomutbildning och kan titulera sig 
Diplomerad Omvärldsanalytiker.  

 
• 2010 genomför Docere sitt första seminarium i en lång serie med temat ”Nästa år i 

Backspegeln. Seminarierna är idag mycket populära och nästa kommer att heta ”2023 i 
Backspegeln” 

 
• 2015 lanserar Docere sin trendsajt Buzzter. Idag är Buzzter Sveriges största trendsajt och 

uppdaterar dagligen sajten med viktiga observationer som indikerar förändring. Månadsvis 
publiceras en ny trendanalys.  
 

• Docere erbjuder idag omvärldsanalyser, trendanalyser och framtidsstudier ofta kopplade till 
visionsprojekt, varumärkesprojekt och andra strategiska utvecklingsprojekt för sina kunder.  

 
 
För mer information kontakta: 
Bobo af Ekenstam, bobo@docere.se 
Eva Kongshöj, eva.kongshoj@bitoreq.se 
 


