
KOMPENDIUM MAJ 2021

1
Data till alla
Det kallas demokratiseringen av it. Med 
hjälp av low code-verktyg och visualise-
ringsteknik kan verksamheten utnyttja 
data effektivare. 

2
Handeln växlar upp
Pandemin har satt turbo på e-handels-
utvecklingen. Handlarna tvingas tänka 
nytt för att hanter flödet – och dra nytta 
av nya dataströmmar.

3
4

Datadriven industri
Digitala tjänster skyndar på utvecklingen 
mot det som kallas industri 4.0. Tunga 
 industriföretag växlar över till datadriven 
produktion.

Lägg grunden först
Dataanalys måste börja med styrsystem 
för datahantering, rätt strategi och ut-
veckling av en företagskultur med  
förståelse för betydelsen av data. 
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Nu släpper it in  
verksamheten
Det kallas demokratiseringen av it. 
Med hjälp av low code-verktyg och 
visualiseringsteknik kan verksamhe-
ten utnyttja data effektivare. Och en 
höjd digital kompetens bland medar-
betarna ska öka innovationen.

Många företag vittnar om digitala 
skutt under pandemin – medarbetar-
na har blivit mer vana vid digitala 
arbetssätt och rattar Teams, Zoom och 
andra plattformar med lätthet.

Men det är bara början – de digita-
la verktygen blir mer avancerade och 
fler och det innebär att det som bara 
kunnat göras av it-avdelningen tidi-
gare nu kan göras ute i verksamheten.

Medarbetare kan själva gräva i data 
och skapa de visualiseringar som de 
behöver och it-avdelningen kan ägna 
sina krafter åt mer avancerad teknik.

För att beskriva det talas det om 
demokratiseringen av it och det har 
pekats ut i trendspaningar från Gart-
ner och Accenture som en av de vik-
tigaste strategiska trenderna just nu.

Få ut data effektivt
Stora Enso  drog runt årsskiftet igång 
ett program för att få ut data i verk-
samheten på ett mer effektivt sätt.

– Parallellt med att vi arbetar med 
att få koll på våra masterdata så har vi 
tagit fram en strategi kring hur vi han-
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terar informationen och användandet 
av data och hur vi ska se till att den 
kommer ut och kommer till sin rätt 
i hela organisationen, Teemu Salmi, 
cio på Stora Enso.

För att det ska lyckas gäller det att 
skala upp både när det gäller teknik 
och kompetens brett ute bland med-
arbetarna.

Det handlar exempelvis om oli-
ka typer av så kallade no code- eller 
low code-verktyg som gör det möj-
ligt för personer som inte har någon 
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programmeringskompetens att byg-
ga ihop sin egen informatonshante-
ringslösning.

– Det är inte så att en it-organisation 
med en klick människor ska sitta på 
alla data och sedan ska verksamheten 
be om att få rapporter, den tiden är 
svunnen. Vi måste göra data tillgäng-
lig för verksamheten och se till att den 
inte ligger inlåst på it-avdelningen.

Frigör resurser
It-avdelningens roll blir i stället att 
föra in fragmenterade data i så kall-
lade datasjöar, data lakes, och sedan 
leverera en enkel lösning för att kun-
na jobba med de data som finns där 
utan att blanda in it-organisationen.

Och genom att it-avdelningen inte 
heller ska behöva ta fram rapporter 
på begäran av verksamheten frigörs 
också resurser.

– Vi kan ägna oss åt hur data ska 
hanteras, åt plattformstänk och tek-
niktänk. Och data utnyttjas bättre och 
effektivare. Data och information har 
setts som en it-fråga men det är en 
verksamhetsfråga – data har inget 
egenvärde för oss. I stället får vi bort 
den tekniska diskussionen och så kan 
verksamheten som skriker efter infor-
mation hantera den information som 
de själva genererar i transaktionssys-
temen, säger Teemu Salmi.

Datadrivna beslut
Även på SEB ser man stora möjligheter 
med att låta användarna själva visu-
alisera data genom att tillhandahål-
la enklare verktyg, berättar Kristina 
Bixo som är chef för utveckling och 
lärande.

– Inte minst affärsanalytiker och 
produktutvecklare behöver kunna ta 
snabbare, klokare och mer datadriv-
na beslut, säger hon.

Man arbetar också brett med att 
stärka den digitala kompetensen 
bland medarbetarna och erbjuder 
bland annat kurser inom ämnen som 
AI och ”digital awareness”.

– Det har funnits ett kunskapsglapp 
mellan it och affären. För att stärka 
kunskapen i organisationen erbjuder 

vi våra medarbetare ett brett utbud av 
möjligheter.

Mer om api:er
Kristina Bixo framhåller att det är vik-
tigt att bankens medarbetare hänger 
med i utvecklingen och drar nytta av 
de utvecklingsmöjligheter som finns 
för att bidra till mer innovation.

Ett exempel på område som SEB 
satsat på att lära produktägarna ute i 
affären mer om api:er.

– Det möjliggör informationsutby-
te med andra företag i open banking-
anda. För att skapa nya tjänster krävs 
enkla och väl fungerande api:er och 
där ser vi en utvecklingsmöjlighet 
framåt, säger hon.

Slipper serva
Kristina Bixo konstaterar att när med-

Nu släpper it in  
verksamheten

arbetarna är mer självständiga kan it-
organisationen lägga mer fokus på 
värdeskapande i stället för att serva 
dem i olika frågor.

– Vi har fått mycket god feedback 
på att medarbetarna själva klarar av 
att lösa teknikrelaterade problem med 
hjälp av ökad kompetens och bättre 
stöd.

Hon pekar också på att den stärkta 
digitala kompetensen och möjlighe-
terna för medarbetare att mer själv-
ständigt kunna utnyttja digitala verk-
tyg är ett viktigt fokusområde för SEB.

– Det ligger högt på vår strategiska 
agenda, och är något vi kommer att 
se mer av i fortsättningen, säger Kris-
tina Bixo.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se
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xx ”Inte minst affärsanalytiker och produktutvecklare behöver kunna ta snabbare, 
klokare och mer datadrivna beslut”, säger Kristina Bixbo, chef för utveckling och 
lärande på SEB, 

ALLA SKA MED

”Det är inte 
så att en it-
organisa-
tion med en 
klick män-
niskor ska 
sitta på alla 
data”
Teemu Salmi, cio på 
Stora Enso.



Volvo bygger egna 
appar med low code
För att snabba på den interna 
mobilapputvecklingen använder sig 
Volvo Cars av low code – så att de 
anställda själva kan utveckla appar 
där de känner att det skulle effektivi-
sera verksamheten. 

– Vi skapar små öar av kompetens 
inom företaget,  säger mobilutveck-
lingschefen Gabor Kisch.

Low code och no code har under 
senare tid blivit heta trender. I korthet 
innebär det att anställda på företagen 
själva ska kunna utveckla appar med 
ingen eller begränsad kunskap om 
systemutveckling.

På det här sättet ska organisatio-
ner snabbt och enkelt kunna skapa 
appar som anställda i linjeverksam-
heten behöver och som samtidigt går 
i linje med den befintliga arkitekturen 
och ekosystemet.

För ett och ett halvt år sedan imple-
menterade fordonstillverkaren Vol-
vo Cars low code-plattformen Out-
systems för att snabba på den inter-
na mobilapputvecklingen, och för 
att få verksamheten själv att bygga 
de mobilappar de känner att de har 
behov av.

Digitalisera arbetsflöden
Under ett seminarium som anordna-
des av just Outsystems nyligen berät-
tade Volvo Cars mobilutvecklings-
chef Gabor Kisch och tekniske chefen 
Michael Stjernström att fordonsjätten 
utvecklat appar under fem år inom 
ramen för sin App Factory, många av 
dem har blivit mycket framgångsri-
ka och används av tusentals anställ-
da världen över.

– Syftet med apparna är att levere-
ra värde till företaget i form av ökad 
effektivitet, både vad gäller att minska 
tiden det tar att utföra ett visst arbete 
och att producera resultat med högre 
kvalitet, säger Gabor Kisch.

Det handlar om att ta ett existe-
rande arbetsflöde och digitalisera det 
genom att låta användarna utföra det 
med hjälp av mobilappar i stället för 
med till exempel papper och penna.

Inom App Factory har Volvo Cars 
två affärsmodeller. Den första går ut 

på att någon på företaget kommer 
med en idé om hur en process skul-
le kunna effektiviseras om det fanns 
en mobilapp till stöd. Då tar de idén, 
utvärderar den och bygger och levere-
rar appen till dem.

Den andra modellen innebär att 
gruppen som kommer med idén själva 
har ett utvecklingsteam som utveck-
lar appen, men App Factory står till 
tjänst med support, utbildning och 
själva plattformen.

– Vi hjälper dem på alla sätt vi kan, 
och vi förser dem också med en del 
gemensam infrastruktur, men det är 
de själva som bygger appen.

– Genom den här delen så kan vi 
undvika en flaskhals som annars hade 
kunnat inträffa i mitt team. Vi är så 
många anställda så om det bara var 
vi som byggde appar så skulle anta-
let bli begränsat. Så vi skapar små öar 
av kompetens inom företaget så att de 
kan utveckla sina egna appar.

Visualiserar produktionsdata i realtid
Profi är ett exempel på en sådan app 
som skapats av verksamheten själv. 
Den byggdes av en grupp i Belgien för 
att visualisera produktionsdata i real-
tid, så att man kan få statistik från till-
verkningslinjen. Nu används den glo-
balt över bolaget.

En annan app är Appgrade som 
används för att hämta information 
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från användare som har tjänstebilar 
och som ska kunna ge feedback till 
företagets ingenjörer om saker som 
kan behöva tittas på.

Trapp är ytterligare en app som 
används av testförare världen över för 
att utföra sina tester snabbare och rap-
portera feedback som de har efter att 
ha utfört testerna.

Volvo Cars nämner ytterligare en 
app, Tidinfo, som hjälper anställda 
att genomföra sina tidrapporter från 
ett mobilt gränssnitt i stället för ett 
webbinterface.

– Vi vill snabba på utvecklingen av 
att bygga mobila appar på enterpri-
se-nivå, därför erbjuder vi det här 
interna alternativet att göra det med 
hjälp av en low code-plattform. De 
här apparna ska vara fullt integre-
rade med nuvarande arkitektur och 
ekosystem inom Volvo Cars, säger 
Michael Stjernström, teknisk chef på 
App Factory.

– Vi behövde en plattform som 
hanterade komplexa kravställningar. 
Vi ville inte vara begränsade i vad vi 
kan bygga, både när det gäller att stöd-
ja unika behov i verksamheten men 
också att bygga appar som går i linje 
med Volvo Cars brand-design.

MATTIAS MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se

Foto : Volvo Cars
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Apotekets medicin: 
bottar och datadrivet 
Nytt logistikcenter, automatisering 
med rpa-bottar, införande av nytt 
kassasystem och ett nytt receptstöd. 
Nu är Apoteket i full färd med att 
renovera och uppdatera de system 
som man snabbt fick bygga upp när 
marknaden omreglerades. 

När pandemin slog till i våras inträf-
fade en hamstringsvåg på apoteken. 
Förutom handsprit köpte många på 
sig extra läkemedel för att försäkra sig 
om att inte bli utan. Men när paniken 
lade sig började vanorna i stället för-
ändras – och det gick snabbt.

Resultatet blev en e-handelsexplo-
sion – för Apotekets del tredubblades 
e-handeln.

– Vi följer ju egentligen samma 
omställning som hela detaljhandels-
branschen. 2020 var året när kunder-
na på allvar blev digitala fullt ut i apo-
teksbranschen – och då även grup-
pen som är äldre än 75 år klev ut på 
nätet, säger Clas Artvin som själv klev 
in som ny cio i maj efter att tidigare ha 
varit cio på SJ.

Bygger nytt
Den snabba utvecklingen av e-han-
deln har bland annat lett till att Apo-
teket storsatsar på ett nytt logistikcen-
ter i Eskilstuna. Bygget drog igång i 
dagarna och logistikcentret ska stå 
klart i september nästa år.

Det innebär en modernisering av 
hela Apotekets logistikapparat – det 
är ett högautomatiserat och robotise-
rat lager som nu byggs. Parallellt ser 
Apoteket också över sin e-handels-
plattform – som liksom flera andra 
system har många år på nacken.

– Vi har löpande byggt ut den men 
nu måste vi se över hela e-handels-
motorn.

De it-system som Apoteket använ-
der kom på plats i samband med 
omregleringen av marknaden för över 
tio år sedan. För att inte den statligt 
ägda kedjan skulle ha en konkurrens-
fördel så byggdes då ett helt nytt it-
stöd upp.

Clas Artvin beskriver det som att 
byta kök och badrum och tak sam-

tidigt. Och i och med det ändrade 
kundbeteendet krävs nu en renove-
ring och mer än det – flera bassystem 
ska också bytas vid sidan av e-han-
delsplattformen.

– Ja, vi gör flera stora hjärt- och 
lungbyten kan man säga. Redan nu 
påbörjar vi utrullning av ett helt nytt 
kassasystem. Det handlar om att vi 
ska kunna skapa bättre omnikanal-
tjänster men också om att vi ska kun-
na införa exempelvis självbetjänings-
kassor där man skannar sina varor.

Dessutom ska hela det egenut-
vecklade receptstödet bytas. Det är 
kopplat både mot e-handel och mot 
E-hälsomyndigheten där hanteringen 
av e-recepten sker så det är ett intri-
kat arbete.

Datadrivet i fokus
Systembytena ska lägga grunden för 
att göra Apoteket mer datadrivet.

– Det är ett område där vi kom-
mer att fokusera framåt – datadrivet 
beslutsfattande, säger Clas Artvin.

När man nu lägger grunden för att 
kunna digitalisera sina affärer och 
göra dem datadrivna så är arkitektu-
ren också central.

– Ja det blir oerhört viktigt när man 
är i ett så utvecklingsintensivt läge 
som vi är i just nu.

Inte minst handlar det om mol-
narkitekturen och hur den ska se ut 
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i framtiden och där håller Apoteket 
på att arbeta fram en mer systema-
tisk strategi som kommer att landa 
i en hybridmodell. Och redan i dag 
används Microsofts Azure till en del 
saker.

Hela arbetet med molnet måste 
också åtföljas av ett systematiskt infor-
mationssäkerhetsarbete – det har inte 
minst Schrems II visat framhåller Clas 
Artvin.

– Det är ett arbete vi hela tiden hål-
ler på med. Vi har uppgifter om per-
soner och läkemedel och av det följer 
att vi måste ha ett förtroende så vi är 
väldigt noggranna när vi nyttjar mol-
net, säger han.

– Men om vi ska använda analytics 
för bättre beslut så bygger det på att 
vi kan gå igenom stora datamängder 
och då är molnet en förutsättning för 
det blir alldeles för dyrt och svårt att 
lagra lokalt.

För att kunna dra ännu mer nyt-
ta av den nya digital tekniken – som 
maskininlärning och dataanalys så 
bygger man nu också upp en funk-
tion för att driva det arbetet.

– När det gäller rpa-bottar är vi 
redan igång men det sker så vansin-
nigt mycket som vi måste vara med, 
säger Clas Artvin.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

2. HANDELN VÄXLAR UPP.

MOLN ETT MÅSTE

”Om vi ska 
använda 
analytics 
för bättre 
beslut så 
bygger det 
på att vi 
kan gå ige-
nom stora 
datamäng-
der och då 
är molnet 
en förut-
sättning”
Clas Artvin, cio på 
Apoteket

xx ”Vi gör flera stora hjärt- och lungbyten kan man säga. Redan nu påbörjar vi utrullning av ett helt nytt 
kassasystem”, säger Apotekets cio Clas Artvin om de många pågående digitaliseringssatsningarna.w



Digitalisering driver 
Axfood framåt
Axfood har en hög svansföring när 
det gäller digitalisering. Teknikskul-
den är liten, automatiseringsambitio-
nerna höga och innovationstakten 
snabb, enligt cio:n Karin Hedlund.

Precis som för många andra så har 
digitaliseringstakten på Axfood dra-
gits upp under pandemin. Från låga 
nivåer exploderade e-handeln för den 
svenska dagligvaruhandeln och för 
Axfoods del innebar det en ökning 
med 112 procent.

– Vi ökar mer än marknaden, säger 
cio:n Karin Hedlund som tillträdde i 
höstas.

För Axfoods del är det framför 
allt den så kallade click and collect-
modellen som går bra – där man 
beställer på nätet och hämtar ut i 
butik. Faktum är att det har gått om 
hemleveranserna och ökat tre gång-
er så snabbt.

Vad är det då som ingår i Axfood? 
Jo ganska många av de matkedjor som 

inte är Ica eller Coop – det handlar 
om Willys, Hemköp, Mat.se,  Tempo, 
Urban Deli, Apohem, Handlar’n och 
Eurocash. Dessutom ingår Snabb-
gross som levererar till restauranger 
och Dagab som sköter inköp och logis-
tik åt butikerna.

Axfood är nummer två på den 
svenska dagligvarumarknaden efter 
Ica men strax över Coop med en andel 
på 20 procent och trots att e-handeln 
dragit iväg så har även butikerna kla-
rat sig bra och visar en tillväxt på 8,5 
procent vilket är över marknadssnit-
tet.

Karin Hedlund pekar ut digitalise-
ring och innovation som viktiga bygg-
stenar för den positiva utvecklingen.

– Innovation är en del av vårt dna 
och något som alla medarbetare för-
väntas jobba med nu .

Gott grundläge
Och på tekniksidan är grundläget gott 
enligt Karin Hedlund.
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– Vi har kommit väldigt långt skulle 
jag säga. Vi har en modern plattform 
som vi kan innovera och utveckla på 
och vi har rensat bort vår stora tek-
nikskuld.

Med den basen har Axfood tagit sig 
an den snabba efterfrågan på digita-
la lösningar som coronakrisen tving-
at fram. För det handlar inte bara om 
e-handel utan också om att få butiker 
som är så säkra som möjligt.

Kan vara flexibla
Kontaktlösa betalningar, möjligheten 
att handla med mobilen och självut-
checkning är sådant som tagit plats 
i allt fler butiker och ökat kraftigt 
under pandemin.

– Allt var ju sånt som vi planerat 
men som nu kom på plats snabbare, 
säger Karin Hedlund.

Även om e-handeln mattas av när 

xx En effekt av digitaliseringen är att Axfood nu med hjälp av automatiserade beställningar och handdatorer som identifierar varor som närmar sig 
bäst före-datum lyckats minska matsvinnet kraftigt i butikerna.  Foto Willis

Fortsättning på nästa sida
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PÅVERKAR

”Vi är en 
värderings-
styrd orga-
nisation 
och det vi 
gör påver-
kar män-
niskor i 
vardagen.”
Karin Hedlund, cio på 
Axfood.
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vaccinationerna lugnat ner smittan i 
samhället så är det svårt att veta om 
i vilken grad våra ändrade beteenden 
håller i sig.

– Jag tror att de är här för att stanna 
men ingen vet ju exakt hur det kom-
mer att se ut. Där gäller det att vara 
agil och lyhörd inför vad konsumen-
terna vill. Och vi har förmåga att vara 
flexibla beroende på hur det blir.

Högautomatiserad logistik
Parallellt med att människors bete-
ende har gjort att digitala lösning-
ar klivit fram så arbetar Axfood med 
att bygga en nytt stort logistikanlägg-
ning i Bålsta utanför Stockholm. Den 
ska stå klar 2023 och är toppmodern 
och högautomatiserad. Här används 
teknik som exempelvis automatiska 
packrobotar inom tre temperaturzo-
ner som en del av de automatiserade 
processerna.

– Det är en del av vår automatise-
ringsagenda med automatisering i fle-
ra led – i lagret och transportlösning-
arna. Det är också integrerat i våra 
andra system och vår e-handelsplatt-
form, säger Karin Hedlund.

– Genom de transaktionsdata vi får 

från hela processen kan vi få insikter 
som sedan används i våra kunderbju-
danden.

Intern automatisering
Och även den interna administratio-
nen automatiseras med rpa, robo-
tic process automation, något som 
Axfood använt i flera år. Olika funk-
tioner inom både HR, ekonomi och 
varuförsörjning har automatiserats 
med hjälp av rpa-teknik. 

Dessutom finns det en grupp som 
arbetar med att identifiera fler områ-
den som kan automatiseras i det dag-
liga arbetet.

En konkret effekt av automatise-
ringen gick Axfood ut med under 
veckan. Det handlar om hur man med 
hjälp av automatiserade beställning-
ar och handdatorer som identifierar 
varor som närmar sig bäst före-datum 
lyckats minska matsvinnet kraftigt i 
butikerna.

Genom att få bättre koll kan de 
varorna säljas till nedsatt pris eller 
doneras till olika välgörenhetsorga-
nisationer.

Och prognoserna för försäljning 
och vilka varor som går åt kommer 

Digitalisering driver Axfood framåt

att kunna vässas ytterligare framöver 
med maskininlärning.

Axfood arbetar sedan ett par år 
tillbaka agilt – tvärfunktionella team 
finns på plats kopplat till de olika ked-
jorna. Och innovationen är inbyggd i 
den organisationen – först när något 
blir till ett specifikt initiativ bryts det 
ut och läggs i en mindre grupp bero-
ende på kompetensområde.

– Vi söker samma kompetenser som 
på nischade techbolag. Vi arbetar med 
moderna plattformar och nära affä-
rerna, säger Karin Hedlund.

Parallellt arbetar man också med att 
stärka det digitala arbetssättet internt. 
Alla medarbetare har en egen digital 
identitet som innebär att de får den 
information de behöver kopplat till 
sin roll.

Hon trycker också på att den digi-
tala utvecklingen i företaget går hand 
i hand med hållbarhet.

– Vi är en värderingsstyrd organisa-
tion och det vi gör påverkar männis-
kor i vardagen. Det är det som är så 
roligt, säger Karin Hedlund.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

Fortsättning från föregående sida

xx  ”Vi har kommit väldigt långt skulle jag säga. Vi har en modern plattform som vi kan innovera och utveckla på och vi har rensat bort vår stora 
teknikskuld”, säger Karin Hedlund, cio på Axfood. Gustav Kaiser/Axfood

AGIL OCH LYHÖRD

”Där gäller 
det att vara 
agil och 
lyhörd 
inför vad 
konsumen-
terna vill.”
Karin Hedlund, cio på 
Axfood.

2. HANDELN VÄXLAR UPP.



Digitalisering nyckeln 
till koldioxidfri gruva
När LKAB tar det stora klivet till en 
koldioxidfri produktion innebär det 
den största omställningen på 130 år. 
Och förutsättningarna är goda enligt 
cio:n Daniel Berglund:

– Vi har under de senaste åren lagt 
många kronor på infrastruktur och nu 
blir det roligt att få acceleration.

I höstas gick LKAB för första gång-
en någonsin ut och kommunicerade 
sin långsiktiga plan för företaget, 
något som aldrig gjorts tidigare. Och 
planen innebär den största omställ-
ningen i företagets 130-åriga historia 
– att få en koldioxidfri produktion på 
plats till 2045. En satsning som beräk-
nas kosta uppåt 400 miljarder kronor 
och som helt ska betalas av företaget 
självt.

– Vi vill gå i bräschen för den här 
förändringen och skapa en världsstan-
dard, säger cio:n Daniel Berglund.

Just digitalisering pekas ut som ett 
av sju nyckelområden i omställning-

en. Här är det dock svårt att ha en plan 
som sträcker sig över alla de 20 åren 
på digitaliseringsområdet – där ligger 
horisonten på tre till fem år eftersom 
det är svårt att överblicka längre.

Bra utgångsläge
Och utgångsläget på it-sidan är gott 
enligt Daniel Berglund

– Vi har under de senaste åren lagt 
många kronor på infrastruktur och nu 
blir det roligt att få acceleration.

Just nu finns ett par mål som är 
extra prioriterade. Ett är att få bätt-
re struktur på alla data. Informatio-
nen ska vara tillgänglig i alla lägen är 
ambitionen.Alla maskiner och män-
niskor ska ha information i rätt tid 
och till rätt plats.

– Det är superviktigt och då mås-
te vi också ha mycket hög kvalitet på 
våra data så att vi kan lita på informa-
tionen, säger Daniel Berglund.

Han framhåller att lägesbilderna 
måste komma snabbare och bli en 
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del i beslutsstödet så att man kan fat-
ta bättre och snabbare beslut – i real-
tid. Den typ av produktion LKAB har 
kör 24/7 och det är ständiga omplane-
ringar. I en gruva sker det oförutsedda 
händelser hela tiden som måste pare-
ras – seismiska händelser och berg-
spänningar som inte låter sig styras.

Automatisera administration
Automatisering är också högpriori-
terat – och då handlar det inte bara 
om produktionen utan också om att 
automatisera processer i administra-
tionen i högre grad. Inte minst hand-
lar det om den ständiga rapportering 
som måste göras, bland annat till följd 
av olika lagkrav.

– De som arbetar ute i produktio-
nen upplever ofta att administratio-
nen tar för mycket tid. Det finns de 
som beskriver det som näsblod som 

xx LKAB har som mål att få en koldioxidfri produktion på plats till 2045.  Fredric Alm / Alm & ME AB

Fortsättning på nästa sida
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PÅVERKAR

”Då måste 
vi också ha 
mycket hög 
kvalitet på 
våra data så 
att vi kan 
lita på 
informatio-
nen”
Daniel Berglund, cio på 
LKAB.
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tar deras tid och kraft när de vill foku-
sera på produktionen, säger Daniel 
Berglund.

Men det är inte i första hand bot-
tar – så kallad robotiserad process-
automatisering, rpa – som han är ute 
efter. Det ser han mer som något som 
kan hjälpa till om strukturen under 
är dålig.

– Man åtgärdar symtomen och inte 
roten. Smart integration behöver inte 
rpa. Nu när vi har chansen byter vi i 
stället ut system.

Byter affärssystem
Det handlar just nu om att affärssys-
temet Movex som LKAB haft sedan 
2006 kastas ut och ersätts av tre 
andra system – det handlar om IFS för 
underhållssidan, Workday för ekono-
mi och hr och Coupa för inköp.

– Vi tror inte på monoliter – vår filo-
sofi är öppenhet. Vi har ett modulärt 
tänk där vi ska kunna byta ut applika-
tioner och inte göra ett hjärtbyte när 
vi ska följa med i utvecklingen framåt.

Affärssystembytet är också det för-
sta stora klivet mot molnet för LKAB. 
Alla tre systemen är molnbaserade – 
IFS har anpassat sitt system för mol-
net och de andra två är molnsystem 
från start.

Framtiden i molnet
För LKAB:s del är detta de första rejäla 
kliven mot molnet – tidigare har det 
mest handlat om Office 365 på mol-
nområdet.

– Det är medvetna och säkra steg vi 
tar för vi tror stenhårt att det är där 
framtiden är. Det är genom molnet 
vi kan få ut effekten av att tillgänglig-
göra data, vi får enkelhet i integratio-
nen. För att kunna accelerera måste 
vi ut i molnet.

Men parallellt med en molnresa och 
en automatisering i de administrativa 
processerna så pågår också en auto-
matisering i gruvorna. Där handlar 
det framför allt om att slippa farliga 
moment.

Exempelvis utvecklar LKAB nu 
autonoma fordon med en högre auto-
mationsgrad som ska kunna använ-
das i utsatta situationer. Varje natt 
sprängs det i gruvorna och då ska-
pas spränggaser som måste vädras ut 
och gör hela den delen otillgänglig – 

men autonoma maskiner skulle kun-
na arbeta under den tiden och på så 
vis öka produktiviteten.

Smarta tillämpningar
Man testar också robothunden Spot i 
områden där människor inte kan vara 
och även drönarteknik.

– Det här är ju standardprodukter 
men det vi gör som är så roligt är att 
hitta smarta tillämpningar.

Vilken typ av teknik är det då som 
LKAB kommer att använda sig av 
framåt – AI, digitala tvillingar eller 
något annat?

När det gäller AI så har LKAB just 
driftsatt sin första tillämpning ute i 
produktionen berättar Daniel Berg-
lund. Det handlar om att med hjälp av 
en videokamera i en pelletsugn kunna 
avgöra om det bildas slagg.

– Om det gör det måste det pareras. 
Det här är något vi gör tillsammans 
med Combient och det känns väldigt 
roligt att faktiskt ha det i produktion – 
att vi inte bara pratar om AI utan har 
det på riktigt.

Visualisering viktigt
Digitala tvillingar är ett begrepp 
som Daniel Berglund inte riktigt vill 
använda, han tycker att det är ett för 
snävt begrepp. I stället trycker han på 
att arbeta modellbaserat och med en 
hög grad av visualisering.

LKAB bygger 3d-modeller som är 
en spegel av verkligheten förklarar 
han. Och att jobba med simuleringar 
är en del av transformationen.

– Innan vi bygger nästa nivå av gru-
va så måste vi kunna simulera allt, vi 
ska bygga den helt virtuellt först och 
simulera alla flöden.

Och visualiserade data är något som 
han generellt vill lägga större vikt vid.

– Det är mycket lättare att ta till sig 
information i en form av 3d-rymd. Ta 
exempelvis riskanalyser som matas in 
som långa listor – om man i stället kan 
se det visuellt så skulle det bli mycket 
enklare att förstå.

Nu när ni står inför en omfattande 
digitalisering är det till hjälp att hela 
bolaget har en så stor omställnings-
plan? Är det lättare att få med sig alla?

– Ja absolut. Digitalisering hand-
lar ju inte om teknik utan är en för-
ändringsresa och där måste vi få alla i 
LKAB att känna det och anamma nya 
arbetssätt. Är man beredd på att det 
pågår en större förändring blir vi en 
delmängd av det. Och det är oerhört 
viktigt att vi jobbar med förändrings-
ledning parallellt.

Behöver kompetens
Men trots att Daniel Berglund ser 
väldigt optimistiskt på den stora 
omvandlingen i LKAB så finns det 
självklart några kritiska faktorer. 
Framför allt handlar det som så ofta 
om kompetens.

– Vi behöver anställa och få in digi-
tal kompetens i företaget – det har vi 
identifierat som en kritisk framgångs-
faktor. Det är inte alltid lätt att hitta 
folk i vår landsände.

Annat som kan bromsa utveckling-
en är marknadsutvecklingen. Just nu 
går LKAB bra men precis som för alla 
andra företag finns en osäkerhet i vad 
som händer i spåren av pandemin.

Måste lösas
Ett annat bekymmer är Schrems II-
domen där den mekanism som 
använts för att enkelt kunna överföra 
personuppgifter från EU till USA, Pri-
vacy Shields-certifieringen, ogiltigför-
klarades av EU-domstolen.

– Det är en politisk fråga som ju 
måste lösas på något vis. Det går ju 
inte för oss att välja annat – det är 
de stora amerikanska bolagen som 
är ledande. Och kan vi inte använ-
da deras tjänster som vi vill så kan 
det begränsa vår möjlighet till digita-
lisering och det vore olyckligt, säger 
Daniel Berglund.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

DIGITAL TVILLING

”Innan vi 
bygger näs-
ta nivå av 
gruva så 
måste vi 
kunna 
simulera 
allt, vi ska 
bygga den 
helt virtu-
ellt först 
och simule-
ra alla flö-
den.”
Daniel Berglund, cio på 
LKAB.

3. DATADRIVEN INDUSTRI.

Gruvan ska bli 
koldioxidfri
Fortsättning från föregående sida

xx Daniel Berglund är cio på LKAB.



SKF tar klivet mot  
datadriven produktion
Med monitorering, automatisering 
och smarta lösningar ska SKF kunna 
finjustera produktionen efter sina 
kunders önskningar. 

– Vi har kommit långt jämfört med 
branschen, säger cio:n Christina Falk.

SKF har i flera år arbetat med att 
förändra sin affärsmodell från att 
leverera kullager till att erbjuda kun-
derna abonnemang på pålitlig rota-
tion – ett slags Netflix för maskindelar 
som företaget själv uttryckt det. Det 
innefattar sådant som smörjsystem, 
tätningar, underhåll och övervakning.

För att lyckas med det har digitali-
sering också uttalat varit en prioritet 
på SKF de senaste två åren. Kopplat 
till det har företaget bland annat eta-
blerat ett kompetenscenter som ska 
stötta svensk industri med tjänster för 

tillförlitlig rotation och digitala tjäns-
ter som skyndar på utvecklingen mot 
det som kallas industri 4.0.

Digitalisera produktionen
Och just digitaliseringen av själva pro-
duktionen är det ena av de i särklass 
största satsningarna på SKF vid sidan 
av införandet av ett nytt affärssystem 
från SAP.

– Vi kallar digitaliseringen av våra 
fabriker för world class manufactur-
ing och vi har kommit långt jämfört 
med branschen, säger Christina Falk, 
cio på SKF.

Digitalisering i fabrikerna syftar 
till att effektivisera produktionen och 
göra den datadriven.

Hon berättar att SKF bland annat 
använder så kallad digital thread, ett 
koncept med ett kommunikations-
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ramverk för att underlätta dataflödet 
under en produkts livscykel, så att 
informationen kommer i rätt tid och 
till rätt plats.

SKF har också kommit långt i att 
använda bland annat ”hybrid cloud”, 
där molnprinciper nyttjas lokalt i 
fabrikerna och tjänster från det publi-
ka molnet används för skalbarhet och 
snabbhet i produktionen.

Digitala tvillingar
Dessutom används digitala tvillingar, 
det vill säga virtuella och exakta kopi-
or av verkliga föremål, som maskiner 
eller hela anläggningar. Förutom att 
använda dem i produktionsprocessen 
används de också för att exempelvis 

xx SKF vill erbjuda kunderna abonnemang på kullager. För att lyckas med det har digitalisering varit en prioritet, Foto: Kwok-Keung Cheng/SKF

Fortsättning på nästa sida
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VÄRLDSKLASS

”Vi kallar 
digitalise-
ringen av 
våra fabri-
ker för 
world class 
manufac-
turing”
Christina Falk, cio på 
SKF.
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visualisera logistikhanteringen och 
göra planeringen automatiserad.

– Vi vill förenkla våra processer och 
bli mer flexibla så vi kan anpassa pro-
duktionen snabbare baserat på våra 
kunders data, säger Christina Falk.

– Genom ytterligare monitorering 
och automatisering kan vi finjustera 
produktionen efter våra kunders öns-
kemål.

Hon pekar på att en mer flexibel 
produktion också minskar behovet 
av lagerhållning.

Digitaliseringen av fabrikerna har 
också inneburit en typ av kompe-
tensskifte i produktionen där med-
arbetarna allt mer får rollen att hålla 
koll på de digitala processerna. Och 
SKF arbetar – som CS tidigare skrivit 
om – aktivt med att stärka medarbe-
tarnas digitala kompetens i hela orga-
nisationen.

Uppköp har stärkt AI
SKF har också stärkt upp rejält på AI-
sidan efter att man för några år sedan 
köpte det israeliska bolaget Presenso 
framhåller Christina Falk.

– Det förvärvet har gett god utväx-
ling för vår AI-innovation, som 
bedrivs inom ramen för vår pro-
duktutveckling inom SKF Technolo-
gy. Bland annat har vi kunnat koppla 
upp våra kunders maskiner och mini-
mera deras risk för produktionsstopp.

Genom maskininlärning kan man 
analysera de vibrationer och tempe-
raturmätningar som sker runt kulla-
gret och på så sätt går det att förutse 
möjliga haverier i maskinen och age-

ra innan detta resulterar i ett oplane-
rat produktionsstopp hos kunderna.

AI och maskininlärning används 
även inom andra områden på SKF – 
exempelvis på säkerhetssidan och för 
övervakning av it-tjänster, så kallade 
AI-ops.

– Där används ju AI mycket just för 
att upptäcka anomalier, säger hon.

Inför SAP-system
Ett annat riktigt stort område inom 
it och digitalisering är det stora infö-
randet av SAP / S4 Hana som pågått 
sedan 2013. under namnet Unite men 
som döptes om till SKF ERP Program-
me, SEP, förra året i samband med att 
det nu också omfattar implemente-
ring av ett annat stödsystem för pro-
duktionen.

Utrullningen sker nu enklare och 
snabbare och med flera egna interna 
resurser enligt Christina Falk. Kostna-
den för utrullningen låg på runt 270 
miljoner 2020 och SKF kommer ligga 
på den nivån även 2021.

– Vi är inne i en intensiv fas där 
vi påbörjat den globala utrullningen 
utanför Europa.

Genom att få det nya affärssystemet 
på plats skapas en grund som gör det 

möjligt att bygga på annan funktiona-
litet konstaterar Christina Falk.

– Det är den stora möjliggöraren för 
andra lösningar som är mer kundin-
riktade. Vi satsar hårt på digitalise-
ring igenom hela värdekedjan och ett 
stabilt transaktionssystem i botten är 
fundamentet för detta.

Arbetar mer agilt
Samtidigt som införandet av affärs-
systemet sker enligt den så kallade 
vattenfallsmodellen där projekt följer 
förutbestämda steg så har it-avdel-
ningen allt mer börjat arbeta agilt.

– Vi har en hybridmodell där vi 
ibland jobbar traditionellt med vatten-
fall i beprövade miljöer men i områ-
den där större flexibilitet behövs där 
lämpar sig agilt bättre, säger Christi-
na Falk.

Hon beskriver hela SKF som för-
ändringsbenäget och konstaterar att 
agilt är på frammarsch inom bolaget 
i stort.

– Vi har ett fantastiskt klimat som 
är väldigt präglat av innovation och 
det driver digitaliseringen i stort.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

DATADRIVET

”Vi vill för-
enkla våra 
processer 
och bli mer 
flexibla så 
vi kan 
anpassa 
produktio-
nen snab-
bare base-
rat på våra 
kunders 
data”
Christina Falk,  cio på 
SKF.

Ständig  
rotation 
på SKF 
Fortsättning från  
föregående sida

xx Christina Falk är cio på SKF. Foto: Kwok-Keung Cheng

xx En mer flexibel produktion minskar 
behovet av lagerhållning.

Foto: Kwok-Keung Cheng



Därför misslyckas  
satsningar på analys
Kraftfull dataanalys har blivit en 
nödvändighet i digitala företag. Och 
det måste börja med styrsystem för 
datahantering, rätt strategi och 
utveckling av en företagskultur med 
förståelse för betydelsen av data.

Data och analys av data har högsta 
prioritet för organisationer i digitali-
seringens tidevarv. 37 procent av till-
frågade cio:er säger att dataanalys 
kommer att bli den största biten av 
deras it-investeringar i år – större än 
it-säkerhet och riskhantering. Allt 
enligt CIO.coms enkät State of the CIO 
för 2020. Och när det satsas så myck-
et pengar på analys förväntas resultat. 
Men experter på området säger att 
cio:erna och deras chefskollegor har 
kommit till korta:

– Det är en utmaning att få de här 
satsningarna i mål, säger Brad Fisher, 
partner på KPMG och huvudansvarig 
i USA för data och analys.

Detta är fyra nyckelområden som 
står i vägen för en framgångsrik sats-
ning på analys.

1 Bristande underlag för  
organisationens data

Siffror från Gartner bekräftar att de 
flesta organisationer anser att data är 
av kritisk betydelse. Nära 80 procent 
av toppcheferna svarade i en enkät 
2019 att deras företag skulle tappa i 
konkurrenskraft om de inte gjorde 
effektivt bruk av data. Men Gartner 
kunde också konstatera att mer än 
hälften av organisationerna saknade 
formella styrsystem för datahantering 
och en särskild budget för data.

När sådana grundläggande faktorer 
saknas hämmar det organisationernas 
ambitioner.

– Man måste ha höga ambitioner. 
Om man inte har höga ambitioner 
kanske man inte får utdelning, säger 
Roy Singh, partner på Bain & Co. Han 
ingår i företagets verksamhet inom 
avancerad analys och företags-it.

Där det saknas ett tillämpat styrsys-
tem för data kan organisationer inte 
räkna med att ha god datahygien. De 
kommer inte åt, eller kan inte inte-

grera, de data som de faktiskt har – 
data är inlåsta i silor i olika avdelning-
ar. Företagen vet kanske inte ens vilka 
data de behöver för att bli effektivare.

– De har öar av information, och 
delar av företaget gör ungefär samma 
sak samtidigt. Andra har hamnat fel 
därför att de har smutsiga data, eller 
tar tag i fel datamängder eller matar 
in det i sina grafiska indikatorer på 
fel sätt, säger Edward Matthews, lära-
re vid Boston-universitetets Metropo-
litan College och senior it-säkerhets-
ingenjör vid Partners Healthcare.

Genom att utforma en strategi för 
sina datasatsningar – eller, ännu hell-
re, ett ”center of excellence” – skul-
le it-chefer kunna ta itu med de saker 
som är grundläggande för framgång. 
Bland dem finns styrsystem för data, 
ansvarsfördelning, ägarskap för de 
olika komponenterna, den nödvän-
diga infrastrukturen, utbildningsbe-
hov, strategiska mål och ledarskap.

Edward Matthews berättar om det 
angreppssätt som användes på en väl-
görenhetsorganisation som han tidi-
gare arbetade för. Organisationen 
bestämde sig för att ge analyssatsning-
en tillräcklig budget, satte samman ett 
analysteam och utsåg en senior vice 
vd att leda den.
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– De låg före kurvan, de undersök-
te ständigt vad det fanns för möjlighe-
ter där ute, försåg företaget med infor-
mation och visade därmed sitt värde. 
Teamet växte och anpassade sig. Det 
band sig inte vid vissa datamängder 
och struntade i andra data, utan tänk-
te ständigt på nya sätt att granska sina 
data, och de tittade ständigt på ny tek-
nik, säger Edward Matthews.

2 Fel strategi
Å andra sidan bör organisationer 

inte se analys som något monolitiskt. 
Rutinerade analysansvariga berättar 
att de har sett cio:er satsa stort från 
dag ett. De bygger datasjöar och skaf-
far kostsam infrastruktur – allt för att 
kickstarta analysprojekt. Projekten 
realiseras, men de upptäcker att tek-
niken underutnyttjas eller ignoreras.

Som så ofta när det gäller it-basera-
de nymodigheter brukar det gå bättre 
om man genomför målinriktade lös-
ningar med påtagligt värde för använ-
darna:

– Se till att du löser problem för 
verksamheten, säger Dinanath Khol-

Fortsättning på nästa sida

SIKTA HÖGT

”Man måste 
ha höga 
ambitioner. 
Om man 
inte har 
höga ambi-
tioner kan-
ske man 
inte får 
utdelning.” 
Roy Singh, partner  
på Bain & Co

4. LÄGG GRUNDEN FÖRST.



TEMA: DATA & AI
13

kar, vice vd på Tata Consultancy Ser-
vices med globalt ansvar för affärspro-
cesstjänster och analysenheter.

Kholkar inledde sitt företags data-
analysresa genom att rikta in sig på ett 
område där dataanalys kunde levere-
ra värde, och sedan satte han igång att 
realisera det. På det viset kunde hans 
team formulera tydliga mål samtidigt 
som det identifierade de data och de 
verktyg som krävdes för att nå målen:

– Det blev sedan något som vi kun-
de visa upp för resten av organisatio-
nen.

– Verksamheten vill se resultat. 
Avdelningarna har inte tålamod att 
vänta på stora omställningsprojekt, 
säger Dinanath Kholkar.

– Och de kan acceptera att resulta-
ten inte blir hundraprocentiga. Om 
utfallet i början blir 60 eller 70 pro-
cent så är det okej, och sedan kan man 
bättra på det successivt. För när man 
levererar resultat blir det lättare att 
få igenom nästa omgång med inves-
teringar. 

Experterna råder också cio:erna 
att genomföra analyssatsningar med 
successiva förbättringar i stället för att 
försöka göra allt på en gång.

– Det behöver bli en interaktiv och 
experimentell övning där it-avdel-
ningen, verksamheten och data job-
bar ihop på ett agilt sätt, där det pågår 
mycket snabb interaktion mellan de 
tre grupperna. De ska kunna köra 
experiment och pröva hypoteser, 
säger Roy Singh.

Brian Hopkins, som är vice vd och 
chefsanalytiker på Forrester Research, 
nämner en återförsäljare som la upp 
en treårsstrategi som gick ut på att 
öka investeringarna år efter år i stället 
för att hoppa in i satsningen med en 
enda stor påse pengar – ett angrepps-
sätt som byggde på insikten att man 
ständigt måste lägga till och förbättra.

– Det här företaget insåg, precis som 
med digitalisering, att när man väl har 
inlett en analyssatsning får man inte 
stanna upp. Varje år investerar man i 
att förbättra datastrategin, säger Bri-
an Hopkins.

Och dessa iterativa investeringar 
måste baseras på verksamhetens för-

änderliga behov – inte på ny teknik 
som råkar komma ut på marknaden. 

– Som it-direktör måste man se det-
ta som omgörning – många omgör-
ningar. Man måste löpande ställa 
dataanalyssatsningen mot markna-
den och mot företagets uttalade mål, 
säger Edward Matthews.

3 Fel avvägning mellan  
frihet och styrning

Trots stora investeringar i satsning-
ar på dataanalys uppger höga it-che-
fer att belöningen tycks ha uteblivit. 
I enkäten Big data and AI executive 
för 2020 fann Newvantage Partner 
att 74 procent av 70 tillfrågade före-
tag ser utnyttjande av big data i före-
taget som en ständig kamp.

Bristande insikter i och bristande 
respekt för olika användarbehov är en 
faktor som ligger bakom den höga siff-
ran, enligt Roy Singh. Han har noterat 
att en del it-ansvariga tillåter att varje 
avdelning inom företaget har sin egen 
datastrategi utan att det finns någon 
övergripande standard i organisatio-
nen. Det leder till ineffektivitet och 
gör att många användargrupper fam-
lar i intet utan stöd.

Andra organisationer går lika långt i 
motsatt riktning och centraliserar allt. 
Det hindrar kunniga användare från 
att bredda sin kompetens och hindrar 
organisationen från att nå full poten-
tial, säger Roy Singh. 

– Det behövs en hybrid mellan total 
centralisering och total decentralise-
ring, och avvägningen mellan de två 
ytterligheterna måste förändras med 
tiden, säger han.

Roy Singh berättar hur ett visst 
lokalt elbolag gick till väga. När per-
sonerna i ledningen investerade i ana-
lys insåg de att energihandelsgruppen 
hade omfattande erfarenhet av data-
vetenskap, så de byggde upp en själv-
betjäningsplattform som följde orga-
nisationens styrsystem och it-stan-
darder. 

Men ledningen insåg också att 
säkerhetsavdelningen hade mindre 
vana vid analys, så de utformade en 
särskild strategi för den, med mer 
entraliserat stöd.

Därför misslyckas  
satsningar på analys

4 Att snåla på förändring  
av företagskulturen

Ledningen måste dessutom göra mer 
än att utforma en heltäckande data-
satsning i enlighet med strategiska 
mål. Den måste också förändra före-
tagskulturen, så att användarna tar 
till sig användningen av databasera-
de insikter i realtid. Att utgå från data 
ska vara normen.

Men de flesta organisationer gör inte 
det. Enligt rapporten från Newvanta-
ge är det bara 38 procent av tillfrågade 
företag som har förverkligat en data-
driven organisation. 

Nassar Nizami, it-direktör på Tho-
mas Jefferson University, har lett data-
satsningen på sin institution genom 
att ta itu med tekniska behov. Till 
exempel att standardisera data och 
analysverktyg och genom att admi-
nistrera datalagret samt anpassa data-
satsningens prioriteringar efter orga-
nisationens övergripande strategi.

Men därutöver har han drivit på 
den nödvändiga kulturella omställ-
ningen genom att inrätta ett utbild-
ningsprogram. Han berättar att någ-
ra mål var ökad användning av ana-
lysverktyg, omställning från att vara 
en datarik organisation till en data-
driven samt att främja självbetjäning – 
mål som syftade till att höja produkti-
viteten och korta ledtiderna.

Brad Fisher säger att andra cio:er 
och deras kollegor på högsta chefsni-
vå måste följa efter och ställa om sina 
analysprogram från ”en stor friståen-
de satsning som producerar insikter” 
till något som är integrerat i affärs-
processerna. Användarna ska se ana-
lys som rutin.

– Användarna vet inte, eller strun-
tar i, vad det är för källor till data eller 
hur cool det är med datavetenskap, 
säger Brad Fisher:

– De vill kunna gå in på kontoret, 
eller använda telefonen, och få den 
information som de behöver för att 
sköta sitt jobb. Så det måste se ut och 
kännas som ett vanligt program. Det 
är något som en it-direktör kan förstå.

MARY K PRATT
idg.se@idg.se
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”Verksam-
heten vill  
se resultat. 
Avdelnin-
garna har 
inte tåla-
mod att 
vänta på 
stora 
om ställ-
nings-
projekt”
Dinanath Kholkar, vice 
vd på Tata 
Consultancy 
Services.
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För tre år sedan skrev The Economist 
att data passerat olja som världens 
mest värdefulla resurs. Men det finns 
en mörk baksida när det inte fungerar 
som det ska.

 37 procent av alla it-ledare uppger 
i IDG:s stora globala cio-undersök-
ning 2020 att dataanalys är det som 
driver it-investeringarna i år. De insik-
ter och kunskaper som det ger kan 
användas för att få konkurrensförde-
lar. Men när det misslyckas kan det i 
gengäld kosta – både i intäkter, rykten 
och rentav liv.

Att förstå sina data och vad de fak-
tiskt berättar är viktigt – men det är 
också viktig att förstå sina verktyg, 
känna sina data och att se till att inte 
glömma sin organisations värdering-
ar.

Här är en handfull uppmärksam-
made missar inom AI och dataanalys 
från det senaste decenniet för att illus-
trera vad som kan gå fel.

1 Storbritanniens  
missade covid-fall

I oktober 2020 meddelade den brit-
tiska folkhälsomyndigheten Public 
Health England, PHE, som ansvarar 
för att hålla koll på antalet konstate-
rade fall av covid-19 att nästan 16 000 
inte rapporterats som de skulle mel-
lan den 25 september och den 2 okto-
ber.

Problemet var de begränsningar för 
data som finns i Microsoft Excel. Myn-
digheten använde sig av en automati-
serad process för att överföra positiva 
testresultat från labben i textfilsfor-
matet CSV till Excelmallar som sedan 
användes för rapportering och kon-
taktspårning.

Dessvärre kan Excels kalkylark 
maximalt ha 1 048 576 rader och 
16 384 kolumner per ark. Dessutom 
listade PHE fall i kolumner snarare 
än i rader. När fallen översteg grän-
sen på 16 384 kolumner, klippte Excel 
av 15 841 poster som låg längst ner.

”Buggen” hindrade inte individer-
na som testats från att få sina resul-
tat, men det gjorde det svårare att spå-

ra kontakter, vilket i sin tur gjorde det 
svårare för den brittiska statliga sjuk-
vården, NHS, att identifiera och infor-
mera personer som var i nära kontakt 
med smittade patienter. 

I ett uttalande den 4 oktober sa 
Michael Brodie, tillförordnad chef 
för PHE, att frågan snabbt löstes till-
sammans med och att alla uteståen-
de ärenden omedelbart överfördes till 
NHS kontaktspårningssystem.

PHE började dela upp stora filer och 
har genomfört en granskning av alla 
system för att förhindra liknande inci-
denter i framtide

2 Algoritm missade  
svarta patienter

2019 visade en studie som publicera-
des i tidskriften Science att en algo-
ritm som används på sjukhus och av 
försäkringsbolag i USA för att identi-
fiera patienter som har behov av ”hög-
riskvårdsprogram” inte valde ut svarta 
patienter lika ofta som vita.

Program för att hantera högriskvård 
ger kroniskt sjuka patienter tillgång 
till utbildad vårdpersonal och primär-
vårdsövervakning för att försöka för-
hindra allvarliga komplikationer. Men 
algoritmen var mycket mer benägen 
att rekommendera vita patienter till 
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de programmen än svarta patienter.
Studien visade att algoritmen 

använde sjukvårdsutgifter som ett 
sätt att bestämma en individs vårdbe-
hov. Men enligt Scientific American 
var sjukvårdskostnaderna för sjuka-
re svarta patienter i nivå med kostna-
derna för friskare vita människor, vil-
ket innebar att de fick lägre riskpoäng 
även när deras behov var större.

Studiens forskare föreslog att några 
faktorer kan ha bidragit. För det första 
har svarta ofta lägre inkomster, vilket, 
även om de är försäkrade, kan göra att 
de inte får tillgång till medicinsk vård. 
Inbyggda fördomar kan också göra att 
de får vård av lägre kvalitet.

Även om studien inte namngav 
algoritmen eller utvecklaren sa fors-
karna till Scientific American att de 
arbetade tillsammans med utveckla-
ren för att ta itu med situationen.

3 Microsofts chattbott  
blev rasist

I mars 2016 fick Microsoft erfara att 
resultatet av att använda interaktio-
ner på Twitter för att träna en maskin-
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inlärningsalgoritm kan bli förskräck-
ande.

Då släppte företaget nämligen AI-
chattbotten Tay på Twitter som ett 
experiment för att förstå konversa-
tion. Tanken var att chattbotten skul-
le anta personan av en tonårsflicka 
och interagera med andra på Twitter 
genom en kombination av maskin-
inlärning och språkteknik.

Till det lade Microsoft också anony-
miserade offentliga data och materi-
al som en komiker skrivit på förhand 
innan Tay klev in för att lära sig och 
utvecklas genom interaktionerna.

Inom 16 timmar publicerade chatt-
botten mer än 95 000 tweets, och 
dessa tweets blev snabbt öppet rasis-
tiska, kvinnohatande och antisemi-
tiska. Microsoft avbröt snabbt tjänsten 
för justeringar men det slutade med 
att man drog ut kontakten.

”Vi är djupt ledsna för de oavsiktligt 
stötande och skadliga tweeten från 
Tay, som inte representerar oss eller 
vad vi står för, och inte heller hur vi 
utformade Tay”, skrev Peter Lee, som 
då ansvarade för vårdområdet inom 
Microsoft och som idag leder forsk-
ningsavdelningen, i ett inlägg på 
Microsofts officiella blogg efter hän-
delsen.

Han konstaterade att Tays föregång-
are, Xiaoice, som släpptes av Micro-
soft i Kina 2014, framgångsrikt hade 
haft samtal med mer än 40 miljo-
ner människor under två år innan 
Tay släpptes. Vad Microsoft inte tog 
hänsyn till var att en grupp Twitter-
användare omedelbart skulle börja 
tweeta rasistiska och kvinnohatande 
kommentarer till Tay. Botten lärde sig 
snabbt av det materialet och införliva-
de det i sina egna tweets.

”Även om vi hade förberett oss för 
många typer av missbruk av systemet, 
hade vi missat att förutse denna speci-
fika attack. Som ett resultat twittrade 
Tay olämpliga och förkastliga ord och 
bilder”, skrev Peter Lee.

4Amazons rekryterings
verktyg valde bara män

Precis som många andra stora före-
tag är Amazon intresserat av ett verk-

tyg som kan hjälpa HR-funktionem att 
välja ut ansökningarna från de bäs-
ta kandidaterna. 2014 började Ama-
zon arbeta med ett AI-drivet rekry-
teringsprogram för att göra just det. 
Det fanns bara ett problem: systemet 
föredrog i hög grad manliga kandida-
ter. 2018 avslöjade Reuters att Amazon 
hade skrotat projektet.

Amazons system klassificerade 
kandidater från 1 till 5. Men maskin-
inlärningsmodellerna i systemet trä-
nades på 10 års meritförteckningar 
som skickades till Amazon – de fles-
ta från män. Som ett resultat av dessa 
träningsdata började systemet straf-
fa fraser i de cv:n som innehöll ordet 
”kvinnors” och graderade ner kandi-
dater från högskolor för kvinnor.

Amazon sa att verktyget aldrig 
användes av Amazon-rekryterare 
för att utvärdera kandidater. Före-
taget försökte redigera verktyget för 
att göra det neutralt, men bestämde 
sig i slutänden för att det inte kunde 
garantera att det inte skulle lära sig 
något annat diskriminerande sätt att 
sortera kandidater och avslutade pro-
jektet.

5 Varuhuskedja  
kröp för nära

2012 visade ett analysprojekt som 
den amerikanska lågprisvaruhus-
kedjan Target hur mycket företag kan 
lära sig om kunder från deras data. 
Enligt New York Times började Tar-
gets marknadsavdelning 2002 und-
ra hur de kunde avgöra om kunder-
na är gravida.

Denna undersökning ledde till ett 
analysprojekt som i ett uppmärksam-
mat fall ledde företaget att oavsiktligt 
avslöja för en tonårsflickas familj att 
hon var gravid. I sin tur ledde detta till 
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att händelsen togs upp i olika artik-
lar och marknadsföringsbloggar som 
använder exemplet för att ge råd om 
att undvika att bli obehaglig – ”the 
creepy factor”.

Orsaken till att Targets marknads-
avdelning ville identifiera gravida är 
att det finns vissa perioder i livet – 
bland dem graviditet – när männis-
kor mest sannolikt kommer att radi-
kalt ändra sina köpvanor. Om Target 
lyckades nå ut till kunder under den 
perioden skulle det kunna skapa ett 
nytt beteende hos dessa kunder och 
få dem att handla mer just av dem.

Och precis som alla andra stora 
detaljhandlare hade Target samlat in 
data om sina kunder via kreditkort, 
undersökningar och annat. De blan-
dade upp den informationen med 
demografisk data och tredjepartsda-
ta som köptes in.

Genom att analysera all den infor-
mationen kunde Targets analysteam 
avgöra att det fanns runt 25 produk-
ter som såldes av dem och som till-
sammans skapade en ”graviditets-
förutsägelse”-poäng. Marknadsav-
delningen kunde då rikta sig dit med 
erbjudanden och annan marknads-
föring.

Men att studera kunders repro-
duktiva status kan kännas obehag-
ligt för en del visade det sig. Enligt 
Times backade företaget inte från sin 
riktade marknadsföring utan börja-
de blanda in annonser för saker de 
visste att gravida kvinnor inte skulle 
köpa – som annonser för gräsklippare 
bredvid annonser för blöjor – för att få 
annonsmixen att framstå som slump-
mässig för kunden.

THOR OLAVSRUD
idg.se@idg.se
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”Vi är djupt 
ledsna för 
de oavsikt-
ligt stötan-
de och 
skadliga 
tweeten 
från Tay, 
som inte 
represente-
rar oss eller 
vad vi står 
för, och inte 
heller hur 
vi utforma-
de Tay”
Peter Lee, som då 
ansvarade för vård-
området inom 
Microsoft.
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       Artikeltips –  

Event – 
 
Artificiell Intelligens och maskininlärning fungerar. I datadrivna företag som har grundats de senaste 10 till 20 
åren implementeras tekniken i stor skala. Välkommen till Computer Sweden Data/AI Summit den 14 oktober 
där vi lär oss av varandra, av experter och ledande leverantörer om samspelet mellan data och AI. 

Läs mer och anmäl dig här  >>

Kompendier
Det finns många fler intressanta  
kompendier för dig att ta del av.  
 
Här är de senast publicerade. 

Till kompendiebibiblioteket  >>
 

 
                

- Efter ett års test: Arbetsförmedlingens AI tar bättre beslut än handläggarna  >>

- Så kan AI bromsa nästa pandemi – svensk forskning förfinar testningen  >>

- Dolda fällorna med RPA – här är 10 saker att se upp med  >>

- Rapport: Mängden data i Stockholm kan öka tio gånger till 2024  >>

Här finns fler spännande artiklar inom samma ämne:

Kliv in i framtiden med Computer Sweden

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.749633/arbetsformedlingens-ai-tar-battre-beslut
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.749518/ai-bromsar-pandemi
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.747649/dolda-fallorna-med-rpa
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.745016/rapport-data-stockholm
https://computersweden.event.idg.se/event/data-ai-summit/
https://computersweden.event.idg.se/event/data-ai-summit/
https://kampanj.computersweden.se/kompendier/
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