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SAMMANFATTNING   

Utvecklingen av AI-teknologier har gått snabbt de senaste åren och intresset för AI har ökat 

enormt. Trots detta är det få svenska företag som implementerat AI i sin verksamheten och än 

mindre små och medelstora företag. I den här studien har vi tagit fram ett antal strategiska, or-

ganisatoriska och tekniska faktorer som är viktiga för att små och medelstora företag ska 

kunna skapa värde med hjälp av AI för sin organisation. På grund av begränsade resurser står 

små och medelstora företag inför utmaningar som inte lösas på samma sätt som stora företag. 

Vår datainsamling har gjorts genom att undersöka tidigare forskning på ämnet och vi har se-

dan genomfört en kvalitativ undersökning genom intervjuer för att samla in empirisk data. Re-

sultatet visar att det finns ett flertal faktorer som små och medelstora organisationer kan ta till 

sig för att främja värdeskapande med hjälp av AI.  
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Introduktion 

Avsikten för introduktionskapitlet är att introducera och förklara AI som ämne, och vilken roll 

den spelar inom verksamheter. Detta sker i samband med presentationen av vår problemfor-

mulering, forskningsfråga och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

I takt med den snabba utvecklingen av AI-system sätter detta allt mer press på företag att 

börja använda AI i sin verksamhet för att behålla sin konkurrenskraft. En fungerande imple-

mentering av AI är inte enkel utan kräver mängder med data, personal med rätt kompetens 

inom ämnet och kräver dessutom ekonomisk uppbackning (OECD, 2021). Vidare menar 

OECD (2021) att mindre till medelstora företag står inför större svårigheter gällande skiftan-

det till AI. Både OECD (2021) samt Simon och Bøgh (2021) menar på att mindre företag ofta 

inte besitter den rätta kunskapen för att kunna implementera AI i deras verksamhetsprocesser.  

 

Lins, Pandl, Teigeler, Thiebes, Bayer och Sunyaev (2021) menar på att införandet av AI har 

påverkats av den låga tillgängligheten av AI-experter, begränsad kunskap i hur AI-system 

konfigureras samt en generell brist på kunskap, resurser och budgetering inom verksamheten. 

I en rapport publicerad av Ledarna (2019) undersökte man AI-mognaden i svenska verksam-

heter. Resultaten visade att hälften av respondenterna svarade att det saknades kompetens 

inom verksamheten för att arbeta med AI. 

 

Likt flera andra teknologier som exempelvis cloud computing, ligger mindre företag efter i 

implementationen av AI, där endast 4% av mindre verksamheter använder sig av AI, jämfört 

med 30% hos större företag (Tillväxtanalys, 2021). Det finns fortfarande en rad hinder för 

småföretag för att börja använda sig av AI. Hansen och Bøgh (2021) menar på att mindre 

verksamheter inte vet var man ska börja eller ens vara medvetna om teknologin som finns att 

tillgå. Benbya, Davenport och Pachidi (2020) pekar ut deployment är ett stort problem för 

verksamheter, där många AI-system endast är experimentella och aldrig sätts i drift. Vidare 

skriver Benbya, Davenport och Pachidi (2020) att bristen på AI-personal är stor. Mindre före-

tag har inte möjligheten att erbjuda lika hög lön, och har det därför svårare att anskaffa sig rätt 

kompetens till verksamheten (Benbya, Davenport & Pachidi, 2020). 

 

Trots fördelarna med AI, har mindre verksamheter haft en rad svårigheter när det gäller  im-

plementeringen av AI. Större verksamheter har tillgång till spetskompetens och större budget. 

Detta visade sig i en studie publicerad av Ipsos (2020), som visar att det finns en stor skillnad 

i hur större respektive mindre verksamheter väljer att implementera AI. Både interna och ex-

terna faktorer påverkar mindre företag i större utsträckning.  

 

I en studie av mindre till medelstora tyska företag, frågade Ulrich och Frank (2021) angående 

vilka hinder som företagen upplevde vid implementeringen av AI. 65% av företagen upplevde 

att det var bristen på kompetens som hindrar implementering av AI. Det andra stora problemet 

företagen upplevde som hinder var generella hinder vid implementering samt data problem. I 
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studien av Ipsos (2020) identifierades de fyra största hindren vid AI-adoption. Två av dessa 

var gällande bristen på kompetens, både som anställa ny personal med rätt kompetens och 

brist på teknisk kunskap bland redan anställda. Detta uppger även Ingalagi, Mutkekar och 

Kulkarni (2020) som i sin studie av indiska företag beskriver brist på förståelse av AI samt 

brist på resurser som huvudsakliga orsakerna till svårigheter av AI-implementering inom 

mindre verksamheter. Ingalagi, Mutkekar och Kulkarni (2020) menar även på att tidigare ge-

nerell forskning inte är applicerbar på mindre verksamheter då dessa befinner sig i annorlunda 

ekosystem.  

 

Dessa hinder har haft en tydlig påverkan gällande hur utbrett implementeringen av AI är. Rap-

porten av Ledarna (2021) beskriver att AI-mognaden i Sverige som mycket lägre än vad tidi-

gare forskning har visat. Detta framgår även i en studie av europeiska företag (Ipsos, 2020) 

där det visade sig att AI-adoption rate inom EU fortfarande är relativt låg. Vidare framkom 

det att större företag använder sig av AI i dubbelt så stor utsträckning gentemot mindre före-

tag (Ipsos, 2020). Situationen är liknande i Sverige, där en studie av SCB (2019) visar att 

större företag använder sig av AI i en mycket större utsträckning (29,7%) jämfört med små 

(4%) till medelstora (9,2%) företag. 

1.2 Problemformulering 

Artificiell Intelligens är en väldigt populär samling teknologier på IT-marknaden idag. AI har 

på relativt kort tid sett en väldigt stor utveckling. Genom utvecklingen av olika AI-applikat-

ioner som chatbotar, självkörande bilar och analysverktyg så har AI gått från teori till en stor 

mängd tekniker som företag kan ta fördel av (Gil, Hobson, Mojsilovic, Puri & Smith, 2020). 

Trots det är väldigt få företag som faktiskt implementerat AI. Enligt SCB (2020) använde 

endast 5,4% av svenska företag någon form av AI år 2019. De flesta av företagen har gjort in-

vesteringar i AI är stora företag med hög teknisk kompetens och stora resurser att avsätta till 

utvecklingen. Mindre företag har inte samma resurser som större företag att avsätta till AI-ut-

veckling. De flesta företagen är inte AI-utvecklande eller teknikutvecklande överhuvudtaget, 

men att implementera AI i dessa företag kan tillföra stora fördelar och möjligheter. AI är för 

väldigt många en abstrakt term och man ser det som något ouppnåeligt och inte som något 

man kan implementera i sin egen verksamhet. Enligt SVEA (2019) anser hälften av företagen 

som inte implementerat AI att de inte ser någon nytta med AI.  

 

Trots att den teknologiska kunskapen om AI har gjort stora framsteg de senaste åren och en 

mängd teknologier har presenterats på marknaden saknas praktisk kunskap kring hur man ska 

implementera AI på ett sätt som skapar värde för organisationen och det finns brist på forsk-

ning inom detta område. (Kitsios & Kamariotou, 2021). Vidare argumenterar Kitsios och Ka-

mariotou (2021) att AI-implementering måste koordineras med affärsstrategin, men kun-

skapen inom detta är begränsad.  

 

Även om AI växer enormt snabbt är studier angående AI och mindre verksamheter för till-

fället otillräckliga menar Ingalagi, Mutkekar och Kulkarni (2020). På grund av den snabba ut-

vecklingen inom IT-sektorn är det viktigt för mindre företag att vara medvetna om vilka tek-

nologier som finns att utnyttja.  
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1.3 Forskningsfråga  

Med tanke på att majoriteten av tidigare forskningslitteratur och studier inom AI fokuserar på 

större verksamheter, har vi därför valt att rikta in oss mot implementeringen av AI inom 

mindre verksamheter. Därför lyder vår forskningsfråga: 

 

1. Vilka faktorer är viktiga för att skapa värde med hjälp av AI för små och medelstora 

företag? 

 

2. Vilka hinder finns för små och medelstora företag att skapa värde med AI? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utforska viktiga faktorer till att lyckas med AI och skapa värde för 

organisationen, samt vilka hinder små och medelstora företag står inför. Vi hoppas att vår stu-

die kan hjälpa små och medelstora företag när de överväger en AI-implementering. 

1.5 Avgränsningar 

Den här studien avgränsas mot svenska små till medelstora företag (SMEs). Vi följer Svenskt 

Näringslivs SME-kommitténs definition av SME: “Små och medelstora företag, SME, är fö-

retag med högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro.” (Svenskt 

Näringsliv, online, n.p). 
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2 Litteraturgenomgång 

För att få en grundlig förståelse av ämnet, kommer vi att undersöka tidigare och aktuell 

forskning angående AI och dess roll inom organisationer. Dessutom utforskar vi tidigare aka-

demisk litteratur angående andra relevanta ämnen såsom digital transformation, ramverk och 

drivkrafter. 

2.1 Artificiell Intelligens 

Begreppet AI har varit en bred och omfattande term, och har enligt Organisationen för ekono-

miskt samarbete och utveckling (eller Organisation for Economic Co-operation and Develop-

ment, OECD) inte haft en tydlig definition (OECD, 2019). Under 2018 valde en sammansatt 

AI-expert grupp hos OECD att definiera artificiell intelligens som följande: “a machine-based 

systems that are able to infer models and formulate predictions, recommendations, or draw 

decisions, that can in turn influence environment, whether real or virtual, according to objec-

tives defined by human” (OECD, 2021, s.195).  

 

Enligt Benbya, Pachidi och Jarvenpaa (2021) har införandet av AI lett till uppkomsten av nya 

möjligheter i form av både organisatoriska men även tekniska möjligheter hos organisationer. 

Eftersom att AI-teknologin skiljer sig stort i jämförelse med tidigare teknologier står organi-

sationer inför outforskade hinder och utmaningar.    

 

OECD (2019) uppger att de vanligaste AI-teknologierna som verksamheter implementerar är 

automatisering, bildigenkänning, NLP, dataanlays samt beslutsfattning.  

2.1.1 Maskininlärning 

Maskininlärning är en form av AI. ML och AI är två termer som ibland används omväxlande. 

Med ML används algoritmer och datamodeller för att på så vis träna upp systemet. ML kan 

kategoriseras i 3 delar (OECD, 2019):  

Supervised learning 

I den här formen av ML, är datan kommenterad för att träna AI-systemet. AI-systemet får ge-

nom datan en referens att utgå från, och därifrån kan systemet identifiera gemensamma egen-

skaper i datamängden. Framgången av supervised learning beror både på hur granulär datan 

är  samt volymen av data som finns att tillgå.  

Unsupervised learning 

I unsupervised learning försöker AI-systemet identifiera likheter i en stor mängd “unlabeled” 

data. Då systemet endast har tillgång till “unlabeled” data, utvecklas algoritmen genom att 

struktur hos data-attributen. Vanliga användsområden för unsupervised learning är klusterana-

lysering och upptäckande av avvikelser. 

Reinforcement learning 
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Reinforcement learning grundar sig i att systemet lär sig från feedback. I den här formen av 

ML, förses AI-modellen med data och information vilka reflekterar tillståndet av den externa 

miljön och vilket objektiv systemet har.  Ju mer algoritmen samspelar med den externa miljön 

desto mer tränad blir den.  

Tillgång till data är en avgörande faktor för att ML ska fungera väl. Ju mer data och “träning” 

desto bättre resultat kan ML producera fram. Verksamheter inom exempelvis e-handel kan an-

vända ML för produktrekommendationer, chatbot och prissättning. I en rapport av Gartner 

(2020) uppger man att man förväntar sig att vid 2022 kommer 70% av kundinteraktioner bestå 

av ML-applikationer. 

2.1.2  Djupinlärning 

Deep learning är en form av maskininlärning. Till skillnad från ML använder sig DL av artifi-

ciella neurala nätverk, i minst tre lager (IBM, 2020). Syftet med DL är att försöka efterlikna 

beteendet av den mänskliga hjärnan. Till skillnad från ML, kan DL möjliggöra för AI-syste-

met att lära sig självt utan input från den som programmerar systemet. Genom att träna neuro-

nerna i dessa lager att kommunicera och interagera, utvecklas lösningar som resultat (Olczak, 

Pavlopoulos, Prijs, Ijpma, Doornberg, Lundström, Hedlund & Gordon, 2021). Manning 

(2020) skriver att DL är den mest framgångsrika formen av ML. DL används i vardagliga pro-

dukter, inom exempelvis skapandet av digitala assistenter, chatbotar och översättning av 

språk. 

2.2 AI-Strategi  

Att utforma en AI-strategi är kritiskt för att lyckas med värdeskapande från AI. Om man inte 

har en strategi för hur man planerar att använda AI riskerar man att fokusera på fel saker och 

att inte förstå hur man ska använda AI för att skapa värde. Utvecklingen av en AI-strategi krä-

ver att man har god kunskap om hur man kan implementera AI i verksamheten. Man kan inte 

se AI som en teknologi, utan man måste ta reda på vilka teknologier som finns och vilka som 

kan passa företagets behov och integreras i verksamheten för att skapa värde (Gil et al, 2020).  

Det är viktigt AI-strategin inte fokuserar på AI-teknologin. Att fokusera på teknologin gör att 

man fastnar i vad teknologin kan göra och missar att se hur man tänker att verksamheten kom-

mer att förbättras med hjälp av teknologin. Om man istället fokuserar på hela verksamheten 

och vad teknologin kan göra över alla delar av verksamheten undviker man silotänkande och 

man kan realisera fler fördelar av teknologin för verksamheten (Westerman, 2017). Strategin 

för att utveckla AI kan inte heller endast utgå från ledningsgruppen i organisationen. Före-

tagsledare har inte direkt kontakt med delarna av verksamheten som påverkas av implemente-

ring av AI, utan de som arbetar direkt med dessa måste vara involverade i arbetet för att hitta 

sätt att arbeta med AI för att förbättra verksamheten.  

 

2.3 Utveckling av användningsfall 

När man arbetar med AI är utvecklingen av användningsfall en kritisk process för att lyckas 

med ett bra resultat. Hoffman et al. (2020) presenterar en metod på fem faser för att utveckla 
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organisationsspecifika användningsfall för AI som kan skapa värde för organisationens unika 

förutsättningar och mål. Författarna betonar vikten av “problem-solution fit” när man utveck-

lar ett användningsfall för AI. Problem-solution fit innebär att man bestämmer vilket problem 

man har och sedan bestämmer vilken typ av lösning man ska implementera för att lösa proble-

met. I sin studie konstaterar de att trots att det finns många AI-lösningar på marknaden saknar 

många organisationer förståelse för teknologins fördelar och det blir därmed svårt att utforma 

ett användningsfall. Metodens fem faser är följande: 

 

• Förberedelse 

• Utforskning 

• Förståelse 

• Design 

• Implementering 

 

Förberedelsefasen handlar om att förstå sin verksamhet och kontexten man befinner i sig i. 

Hofmann et al. (2020) hänvisar till TOE-ramverket (Technology-Organization-Environment) 

för att förstå sin organisation, AI som teknologi och sin omgivning för att få ett grepp om hur 

AI kan användas.   

Utforskningsfasen handlar om att hitta specifika problem inom verksamheten som man vill 

lösa och att hitta möjliga lösningar på dessa problem. Fasen är uppdelad i två perspektiv, pro-

blemperspektivet och möjlighetsperspektivet. Problemperspektivet går ut på att analysera sina 

verksamhetsproblem och identifiera vad som behöver ske för att dessa ska lösas. Detta per-

spektiv innefattar också analys av tidigare projekt och vilka misstag man gjort tidigare. Möj-

lighetsperspektivet handlar om att identifiera vilka teknologier som kan användas för att lösa 

problemen man identifierat. Detta perspektiv kräver en utförlig marknadsanalys för att ta reda 

på vilka AI-lösningar som finns.  

Förståelsefasen är en viktig fas, eftersom organisationer ofta saknar kompetens om nyskap-

ande teknologier som AI. Förståelsefasen är en djupare fas av utforskningsfasen och möjlig-

gör organisationer att koppla ihop verksamhetsproblemen med AI-lösningarna. Förståelsefa-

sen är också viktig för att kunna utvärdera resultaten av teknologin när den implementeras i 

verksamheten.  

Designfasen handlar om att utvärdera de problem och lösningar man har identifierat och jäm-

föra och prioritera dem mot varandra utifrån de värdet man upplever att man kommer att få av 

dem. Hofmann et al. (2020) presenterar här en modell för att utvärdera och prioritera de po-

tentiella lösningarna.  

    

Implementeringsfasen handlar om ta användningsfallet från koncept till implementering i 

verksamheten. I denna fas måste organisationen bland annat ta ställning till om de vill ut-

veckla lösningen själva, outsourca eller köpa en existerande lösning från en extern leverantör. 

Det är också kritiskt för organisationen att bestämma hur AI ska integreras i den aktiva infra-

strukturen och hur data ska hanteras, exempelvis om man har datan som krävs för att lyckas 

med AI. 

2.4 AI Transformation 

Digital transformation (DX/DT) är ett skift i hur företag inför och använder digitala teknolo-

gier i syfte att förändra och förbättra verksamhetens alla delar. Enligt Magistretti, Dell’Era 

och Messeni Petruzzelli (2019) definieras digitala teknologier så som, big data, AI och cloud 

computing. Magistretti, Dell’Era och Messeni Petruzzelli (2019) menar på att denna sortens 
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digitala teknologier har lett till en utveckling av den digitala transformationen av företag och 

samhälle.  

 

Vial (2019) skriver att användningen av nya digitala teknologier har gett upphov till skapande 

av ny data. Detta har resulterat i att företag strävar efter att utnyttja datan genom att antingen 

använda den för egen vinning, eller för att sälja vidare informationen. Genereringen av denna 

nya data har även haft en inverkan på AI. Vial (2019) menar på att företag har möjlighet till 

att använda sig utav analyseringsverktyg genom att kombinera data med algoritmisk beslut-

fattningsverktyg, i syfte att bli mer konkurrenskraftiga.   

 

För att kunna implementera en fungerande AI-strategi behöver verksamheter först formulera 

en strategi. Tillväxtverket (2021) uppger att utöver kostnad och kompetensbrist, är brist på 

AI-strategi ett stort hinder. Eftersom att AI är ett komplext verktyg, speciellt för mindre före-

tag, behöver därför verksamheter som ska påbörja en AI-implementation etablera en digital 

transformation strategi (Matt, Hess & Benlian, 2015).  

 

Enligt Matt, Hess och Benlian (2015) finns det fyra gemensamma identifierade dimensioner i 

en digital transformation, oavsett industri:  

• Användande av teknologier (use of technologies) 

• Förändringar i värdeskapande (changes in value creation) 

• Strukturella ändringar (structural changes) 

• Finansiella aspekter (financial  aspects) 

2.4.1 Användande av teknologi 

Denna dimension refererar till hur verksamheten ser på användandet av teknologi. Detta in-

kluderar möjligheten till hur man kan ta till vara på nya teknologier, vilken strategisk roll IT 

spelar i företaget samt vilka framtida förutsättningar som ses vid användandet av ny tek-

nologi.  

Matt, Hess och Benlian (2015) menar på att företag bör även bestämma om man ser sig själva 

som marknadsledare, där man är först med att utveckla nya teknologiska standarder eller om 

verksamheten föredrar att använda färdiggjorda standarder.  

2.4.2 Förändringar i värdeskapande 

Med införandet av nya teknologier skapar detta en förändring i värdeskapandet (Matt, Hess & 

Benlian, 2015). Denna dimension refererar till hur en digital transformation påverkar värde-

kedjan, som oftast i en verksamhet. Matt, Hess och Benlian (2015) menar på att digitali-

seringen kan komma att leda till förändringar inom själva kärnverksamheten. Digitaliseringen 

kan leda till möjligheten att vidareutveckla och expandera en verksamhets tjänster och pro-

dukter. Vidare påföljder av detta är ett starkare behov av ny teknisk och produktrelaterad 

kompetens vilket i sin tur leder till ökade risker på grund av mindre erfarenhet inom det nya 

området (Matt, Hess & Benlian, 2015).  
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2.4.3 Strukturella förändringar 

Som en följd av de två tidigare dimensionerna menar Matt, Hess och Benlian (2015) att struk-

turella förändringar kan komma att krävas av verksamheten för att hantera verksamhetspro-

cesserna. Detta gäller i hur verksamheten bör införa nya digitala aktiviteter inom den befint-

liga verksamhets strukturen.  

Beroende på vilken omfattning förändringarna innebär menar Matt, Hess och Benlian (2015) 

att mindre förändringar kan integreras inom verksamheten medans större förändringar kan 

kräva en ny organisationsstruktur. 

2.4.4 Finansiella aspekter 

Enligt Matt, Hess och Benlian (2015) kan ett företag endast förändra de tidigare dimension-

erna beroende på finansiella aspekter inom verksamheten. De finansiella aspekterna är en 

bindnings- och drivkraft när det gäller den digitala transformationen av en verksamhet. Matt, 

Hess och Benlian (2015) menar därmed att företag bör i god tid utforska sina möjligheter. 

2.5 AI inom SMEs 

När det gäller implementeringen av AI inom små till medelstora företag finns det en rad hin-

der och risker. Det gäller för verksamheten att räkna ut var man ska börja, och identifiera 

vilka processer AI ska verka i. Därtill finns det en risk gällande småföretag att det inte finns 

tillgång till tillräckligt med användbar data. Därtill måste datan även tillmötesgå diverse regle-

ringar, exempelvis GDPR. Utöver detta är det mindre sannolikt att det finns lämplig kompe-

tens för detta arbete. På grund av kostnader, risker och svårigheter är det därför inte lönsamt 

för alla mindre företag att välja AI-lösningar. Dock är detta problem numera inte lika stort 

tack vare tillgängligheten till förprogrammerade AI-lösningar.  

2.5.1 Hinder 

I en studie utförd av Ipsos (2020) på uppdrag av Europeiska kommissionen undersöktes an-

vändandet av AI inom europeiska företag. I studien identifierade man en rad hinder som dela-

des in i form av interna och externa faktorer. Ipsos (2020) skriver att även om både interna 

och externa faktorer är relevanta hinder, menar man på att företag generellt anser interna fak-

torer som betydligt större hinder i jämförelse mot externa faktorer. 

När det gäller interna faktorer skriver Ipsos (2020) att företagen, oavsett storlek, upplever 

samma typ av hinder i liknande utsträckning. Däremot upplever SMEs brist på data i en 

nämnvärd större utsträckning gentemot de större företagen. Vidare visar studien att SMEs 

upplever stora svårigheter att anställa personal med rätt kompetens. Utöver det upplevs kost-

nad för adoption och kostnad för att anpassa existerande processer som de största hindren för 

implementering av AI. Gällande externa faktorer skriver Ipsos (2020), att SMEs upplever fi-

nansiella problem som största hindret. Vidare upplever SMEs även ansvar vid skador orsa-

kade av AI samt strikta data-exchange standarder som stora hinder. 

SCB (2019) menar på att det finns en stor skillnad i de upplevda hindren beroende på vilken 

industri som organisationen befinner sig i. Utöver det spelar även organisationens storlek roll, 

där företagen upplever olika hinder. Svenska småföretagens största upplevda hinder är 



Skapa värde med AI Wilhelm Olbin, Daniel Abedi 

– 9 – 

kompabilitet med existerande utrustning eller mjukvara, AI-strategi och anställdas kompetens 

(SCB, 2019). När det kommer till hinder inom medelstora företag framkom det två markanta 

problem, kostnad för tjänster eller utrustning och AI-strategi (SCB, 2019). I en studie om AI 

och SMEs i nordiska länder av Silo AI (2021), förklarades det största hindret vara brist på tid 

och pengar samt utmaningar gällande data. Ulrich och Frank (2021) listar i sin studie om AI 

och tyska SMEs, brist på komptens, hinder vid implementering och datahantering som de 

största hindren. Vidare menar Ulrich och Frank (2021) på att detta är en anledningen till var-

för tyska SMEs ligger efter större företag gällande implementering av AI. Skillnaden lyfts 

även fram av Ledarna (2021) som skriver att skillnaden beror på att större företag har möjlig-

het till att tidigt investera i ny teknik. Vidare skriver Ledarna (2021) att studien som utförts av 

SCB (2019) kan vara missvisande på grund av den höga graden av aktivitet från stora företag, 

och menar på att användandet av inom SMEs kan vara lägre än vad studien visade.   

Ingalagi, Mutkekar och Kulkarni (2021) skriver om en ytterligare faktor, och menar på att 

SMEs ligger efter i implementering gentemot större företag på grund av beslutsfattarna inom 

företaget. Stöd från beslutsfattarna är en kritisk aspekt vid implementering av AI inom SMEs, 

och Ingalagi, Mutkekar och Kulkarni menar på att detta stöd saknas inom SMEs på grund av 

otillräcklig ekonomiska.  

Utgifter och kostnader utgör ytterligare ett stort hinder för små till medelstora företag. Re-

spondenterna i studien av SCB (2019) svarade att den största kostnaden utgjordes av köp av 

AI-relaterad hård och mjukvarutjänster från externa parter. Utgifter och kostnader framkom-

mer som det tredje största interna hindret för svenska företag, i studien publicerad av Europe-

iska kommissionen (2019). Även Tillväxtverket (2021) skriver att det största hindret för 

svenska företag är kostnader för köp av externa AI-relaterade tjänster.  

Ulrich och Frank (2020) ser på dessa som det klassiska problemet SMEs brukar lida av, näm-

ligen brist på resurser i form av personal och finansiella medel.   

2.6 Organisatoriska faktorer 

2.6.1 Technology-Organization-Environment Framework 

Technology-Organization-Environment Framework har som syfte att förklara de olika fak-

torer som influerar en organisation att introducera en ny teknologi, både inom och utanför or-

ganisationen. Ramverket använder de tre dimensionerna teknologi, organisation och omgiv-

ning. Baker (2012) beskriver TOE-ramverket som en teori som förklarar organisationen uti-

från tre faktorer som influerar organisationens beslutet att implementera nya teknologier. Hof-

mann et al. (2018) använder TOE-ramverket för att förstå sin verksamhet och teknologin man 

överväger att implementera i sin modell för att utveckla användningsfall för AI, som förklaras 

längre ner i litteraturgenomgången.  

Teknologiska faktorer 

Teknologiska faktorer innefattar dels de teknologier som företaget redan använder samt de 

som finns tillgängliga på marknaden och är relevanta för organisationen. Baker (2012) tar upp 

tre olika typer av teknologier, definierade utifrån hur revolutionerande de är och hur stora för-

ändringar de innebär för organisationen. Den mest förändrande innovationen, “discontinuous 

change innovation”, representerar innovationer som kräver radikala byten av teknologier och 
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processer. Molnlagring, streckkoder och datorskärmar tas upp som exempel, och AI får också 

anses vara där. Alsheibani, Cheung och Messom (2018) tar upp faktorer som kan påverka hur 

villiga organisationer är att adoptera AI-teknologi utifrån TOE-ramverket. Teknologiska fak-

torer som har positiv inverkan är relativ fördel och kompatibilitet. Relativ fördel innebär att 

teknologin är bättre än andra konkurrerande teknologier. Kompatibilitet innebär hur väl en 

teknologi adresserar problem som finns i organisationen och skapar värde. Ju högre kompati-

bilitet teknologin har med organisationens affärsrelaterade krav, desto snabbare kan en AI-ad-

option ske (Li & Chen, 2020). Detta gäller även när det kommer till den existerande IT-infra-

strukturen. Om AI enkelt kan integreras med IT-miljön kan en AI-adoption lättare hända. 

Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer handlar om de resurser som finns hos organisationen såsom storlek, 

ledningsstöd, kommunikation mellan anställda och organisationsstruktur. Baker (2012) menar 

att de förvisso finns en korrelation mellan företagets storlek och dess tendens att ta till sig in-

novativa teknologier, men att det snarare beror på andra faktorer som tillgång till specifika re-

surser än storleken i sig. Ledningsstöd är en viktig faktor när det kommer till adoption av in-

novationer av flera anledningar. Det är ledningen som måste bestämma hur den nya innovat-

ionen kommer passa in i organisationens övergripande strategi och kommunicera detta till de 

anställda (Baker, 2012). 

Omgivningsfaktorer 

Omgivningsfaktorer refererar till hur branschen ser ut, vilka teknologier andra inom bran-

schen använder och vilken tillgång det finns på företag som kan tillhandahålla olika tekniska 

lösningar. Om det finns många företag inom branschen som använder tekniska innovationer 

och hög konkurrens stimuleras andra företag att också börja använda innovationerna. Finns 

det ett företag på värdekedjan som har stort inflytande över sina partners ökar också adopt-

ionen om det företaget börjar implementera innovationerna (Baker, 2012). Chen och Li 

(2020) hittar i sin studie dock inget samband mellan konkurrenstryck och AI-adoption. Förfat-

tarna tar upp forskning som framhäver att konkurrenstryck skapar incitament att anamma in-

novationer som ökar dess konkurrensfördel.  

2.6.2 Kompetens och utbildning 

Implementering av AI kräver personal med rätt teknisk kompetens. Lorica och Loukides 

(2018) skriver om en rad vanliga hinder vid införande av AI, där bristen på kompetens ham-

nar på första plats. Detta behandlade även studien av Ulrich och Frank (2021), då brist kom-

petens var det andra största hindret hos mindre till medelstora företag i Tyskland.  Brist på 

kompetens är alltså ett av de stora problemen gällande AI och verksamheter. Den snabba ut-

vecklingen av AI har bidragit till att det inte finns tillräckligt med arbetskraft med AI-kompe-

tens (Silo AI, 2021). Benbya et al. (2020) och Ulrich och Frank (2021) lyfter fram detta som 

ett väsentligt hinder i deras studier. Gil et al (2020) betonar vikten av tillgången till kompe-

tens, och menar på att det utgör en ytterligare kritisk del av AI-strategi. Även Kiron och Sch-

rage (2019) framhäver detta problem och skriver att även verksamheter med tillgång till till-

räcklig relevant och värdefull data inte lyckas ta till vara på detta på grund av bristen på kom-

petens.  

 

Benbya et al. (2020) skriver att företag bör fokusera på att utbilda personal som finns att 

tillgå, utöver att anställa ny personal. Denna synpunkt tas även upp av Gil et al (2020), där 
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man menar på att  anställa ny personal samt att utbilda personalen som finns att tillgå utgör en 

väsentlig del av en verksamhets AI-strategi menar Gil et al. (2020). 

Benbya, Davenport och Pachidi (2020) menar på att tillgången till data scientists och AI-in-

genjörer fortfarande är låg. Detta problem är uppenbart även i Sverige. I en nordisk studie av 

Silo AI (2021) visar det sig att svenska företag brottas med bristen av AI-kompetens. Detta 

leder till att mindre företag behöver konkurrera med större företag som kan erbjuda högre lö-

ner, och i takt med att användandet av AI ökar, kommer större företag lägga ännu mer resur-

ser på rekrytera AI-personal (Gil, Hobson, Mojsilović, Puri & Smith, 2020). Vidare menar 

Benbya, Davenport och Pachidi (2020) på att mindre företag utanför teknikindustrin kommer 

ha det ännu svårare att lyckas hitta och anställa rätt personal.  

Gil et al. (2020) nämner flera olika strategier för verksamheter att kunna lösa kompetensbris-

ten. En lösning som föreslås är genom traditionella jobbannonser riktade mot både nyexami-

nerade och personer med erfarenhet inom AI. En annan lösning är interna utbildningar för att 

omskolning  av redan anställd personal inom verksamheten. Vilket sätt en verksamhet väljer 

att ta itu problemet med blir en avgörande del av verksamhetens AI-strategi (Gil et al. 2020).  

2.6.3 Tvärfunktionalitet 

AI är en komplex teknologi som kan vara svår att förstå, särskilt när det kommer till mindre 

företag med en lägre nivå av teknisk kompetens. Vad man tror att en AI-adoption kommer 

leda till för resultat är inte alltid vad som faktiskt sker, och man måste vara beredd på att an-

passa sitt arbete under tidens gång. Hur ett företag strukturerar sin organisation kan få stora 

effekter på dess förmåga att lyckas med utvecklingen av digitala lösningar och att lyckas med 

digital transformation. Agrawal, Gans och Goldfarb (2018) skriver i sin studie att förändringar 

av AI inom en avdelning kan komma att påverka arbete inom andra delar av organisationen 

och det är därför viktigt att från ett ledningsperspektiv att se över de organisatoriska gränserna 

inom företaget. Tvärfunktionalitet innebär att anställda från olika avdelningar inom organisat-

ionen samarbete på samma projekt. Artikeln undersöker både de primära anledningarna till 

varför organisationer väljer att använda tvärfunktionella team och de framgångsfaktorer som 

bidrar till varför projekt i tvärfunktionella team har lyckats. Sommerfeld och Moise-Cheung 

(2016) skriver att det i dagens digital landskap är viktigare med att kunna anpassa sin verk-

samhet till förändringar än att ha effektiva arbetsprocesser. Författarna påpekar också vikten 

av att använda sig av tvärfunktionalitet. Det är viktigt att skapa en sammankoppling mellan 

olika funktionella delar av organisationen för att undvika friktionen som kan uppstå när de har 

olika affärsmål vad gäller den digitala lösningen.  

2.6.4 Agil utveckling 

Agila organisationer utvecklar tillvägagångssätt för att kunna tackla de oväntade förändringar 

som kan komma inom ett digitalt projekt. Utöver att ha en tydlig digital strategi är det också 

viktigt att organisationens ledning verkställer en agil styrning som leder till effektiv hantering 

av förändringar. Att lyckas med ett projekt där det finns oklarheter i vad slutresultatet kommer 

att bli kräver att man kan arbeta på ett agilt arbetssätt (Sommerfeld & Moise-Cheung, 2016). 

Sommerfeld och Moise-Cheung (2016) argumenterar vidare för att en digitalt framgångsrik 

organisation har en mer flexibel hierarki och beslut kommer från de som känner effekterna av 

dem. Detta skiljer sig från mer traditionella organisationer med en hierarki där besluten 
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kommer uppifrån ledningen, vilket många företag fortfarande använder sig av. En viktig del 

av att skapa en agil organisation ligger också i kunskapsutvecklingen hos de anställda. När 

man pratar om livscykeln för en digital lösning handlar det ofta om ett par månader, men en 

anställd förväntas kunna göra samma jobb i flera år. Det måste finnas en strategi för att ut-

veckla sina anställdas färdigheter för att kunna lyckas med de oväntade digitala förändringar 

som organisationen står inför (Sommerfeld & Moise-Cheung, 2016).  

2.7 Datahantering 

En av de viktigaste faktorerna för att AI ska fungera är data. Datahantering är även ett stort 

hinder för dagens verksamheter. I rapporten av Tillväxtverket (2021) upper företagen att den 

största kostnaden gällande datahantering ligger i samband med att införskaffa teknologier för 

att samla in och bearbeta denna data. För att hantera detta menar Tillväxtverket (2021) att 

verksamheter bör noggrant uttrycka hinder angående reglering av data, så som GDPR, som en 

del av deras AI-strategi. Statista (2022) rapporterade att mängden ny data nådde en rekord-

nivå under COVID-19 pandemin. Ett stort fokus bör därför läggas på verksamhetens datahan-

tering.  Oavsett vilken AI-teknik som används, krävs det stora mängder data för att träna upp 

AI algoritmer, och denna data inkluderar även data på individer (Bessen et al. 2020). Europa-

parlamentet (2020) menar på att det finns en risk gällande transparency. Detta leder till stora 

problem då varje individ ska kunna ha full kontroll av sin data enligt GDPR (European Parlia-

ment, 2020).  Verksamheter behöver vara medvetna om flera aspekter gällande datahantering. 

Data privacy och data security är två ämnen som har växt enormt och blivit ett stort att  disku-

tera bland dagens. Meurisch och Mühlhäuser (2022) skriver att data privacy berör vilka behö-

riga användare har tillgång till datan medans datasäkerhet bearbetar den tekniska delen, i hur 

datan säkras från obehörig åtkomst.  

 

Det finns många stora risker och problem med datahantering. Om datan man använder i sin 

AI är dålig så kommer resultatet alltid bli dåligt, oavsett hur bra AI-algoritm. Vidare så kan 

dåligt hanterad data leda till försämring av prestandan och i värsta fall till att hela systemet 

kraschar (Tse, Esposito, Takaaki & Goh, 2020). 

 

För att AI ska kunna bidra till operationell effektivitet och att skapa konkurrensfördelar krävs 

att man har en tydlig vision för sin datahantering. Datavisionen handlar om att föreställa en 

strukturerad process man måste följa för att nå sina mål. Rana et al. (2022) skriver om styr-

ning av data för AI i analysverktyg, både om hur datan ska struktureras för att åstadkomma 

operationell effektivitet och hur utbildning av anställda ska ske för att säkerställa att output 

från AI skapar värde för företaget. Författarna menar att ledningen har en viktig roll i förvär-

vandet av data och dålig styrning leder till dåligt beslutsfattande. Dålig data och ineffektiv ut-

bildning är en direkt konsekvens av dålig datastrategi. 

2.8 Litteratursammanfattning 

 
Uppsatsen behandlar viktiga faktorer för små och medelstora företag att skapa värde för orga-

nisationen. Genom vår litteratur har vi identifierat ett antal viktiga faktorer och hinder för vär-

deskapande med AI.  
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Strategiska faktorer 

 

AI-strategi är viktigt för att skapa värde med hjälp av AI. Gil et al. (2020) menar att förståel-

sen för hur man kan implementera AI är kritiskt när man utvecklar en AI-strategi. Man måste 

också ta reda på vilka teknologier som kan implementeras i verksamheten och hur man ska 

göra det. Westerman (2017) menar att AI-strategin inte ska fokusera på teknologier utan hur 

verksamheten kan förbättras med hjälp av AI. Att fokusera på hela verksamheten gör att man 

undviker silotänkande och möjliggör fler fördelar. Strategin måste också involvera alla delar 

av organisationen och inte bara ledningen, eftersom ledningen inte har direkt kontakt med 

verksamhetsdelarna som påverkas av AI. Utvecklingen av användningsfall är också en viktig 

strategisk faktor för att skapa värde med hjälp av AI. Hofmann et al. (2020) presenterar en 

modell för att skapa värdefulla användningsfall för AI. Modellen utgår från problem-solution 

fit, som innebär att bevisa ett problem och bevisa att en lösning kan lösa problemet. Vidare 

förklarar Hofmann et al. (2020) saknar många organisationer kunskapen om fördelar som AI-

teknologier kan innebära, vilket gör att det blir svårt att utveckla ett användningsfall som kan 

skapa värde.  

 

Organisatoriska faktorer 

 

När man ska implementera AI måste man ha kunskap om sin organisation och hur man ska 

hantera faktorer som påverkar organisationens möjlighet att skapa värde med hjälp av AI. Ba-

ker (2012) beskriver TOE-ramverket för att förklara hur beslutet att implementera nya tek-

nologier påverkas utifrån teknologiska faktorer, organisatoriska faktorer och omgivningsfak-

torer.  

AI-kompetens är viktig faktor för AI-adoption. Lorica och Loukides (2018) skriver att kompe-

tens är det vanligaste hindret vid införande av AI. I en nordisk studie menar Silo AI (2021) att 

den snabba utvecklingen av AI har inneburit att det finns en brist på AI-kompetens.  

Silo AI (2021) skriver att mindre företag har svårt att konkurrera med större organisationer, 

som i takt med att användningen av AI ökar lägger större resurser på att rekrytera AI-perso-

nal. 

Benbya et al. (2020) menar att företag bör prioritera utbildning av personal internt istället för 

att anställa ny personal. Gil et al. (2020) tar också upp vikten av det och menar att utbildning 

av personal är en väsentlig del av AI-strategin. Författarna nämner flera lösningar på kompe-

tensbrist och förklarar att hur man väljer att lösa problemet blir en avgörande del av strategin.  

AI är en komplex teknologi och hur ett företag strukturerar sin verksamhet påverkar hur fram-

gångsrik en AI-implementering kan bli. Agrawal, Gans och Golfarb menar att AI-implemen-

teringar kan påverka arbetet inom flera delar av organisationen. Sommerfeld och Moise-

Cheung (2016) anser att tvärfunktionalitet är viktigt för att sammankoppla funktionella delar 

och  undvika friktion som kan uppstå när det finns olika affärsmål för den digitala lösningen.  

AI-implementeringar skiljer från traditionella IT-projekt och kan innebära oväntade resultat 

och förändringar. När det är oklart vad resultatet kommer att bli är det viktigt att arbeta med 

agil utveckling (Sommerfeld & Moise-Cheung, 2016). Författarna menar att det är viktigt att 

ha en flexibel hierarki och beslut ska komma från dem påverkas av dem. En viktig del av agil 

utveckling handlar om att utbilda sina anställda för att hantera oväntade förändringarna som 

organisationer står inför.  

 

Tekniska faktorer 

 

Datahantering är en central teknisk faktor när man det kommer till AI-implementering. Tse et 

al. (2020) skriver att dålig data alltid kommer att leda till ett dåligt resultat. Det krävs stora 
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mängder data för att träna AI-teknologier (Bessen et al. 2020). Den största kostnaden som fö-

retag uppger är kostnader relaterade till införskaffande och bearbetning av data. Ett stort fokus 

bör läggas på att uttrycka hinder angående datahantering i sin AI strategi (Tillväxtverket, 

2021). Rana et al. (2021) argumenterar för ledningens roll i att förvärva och hantera data ef-

tersom dålig styrning från ledningen leder till dåligt beslutsfattandet. 

2.9.1 Teoretisk referensram 

 

Kategori Undersökningsområde Litteratur 

Artificiell intelli-

gens 

• Maskininlärning 

• Djupinlärning 

OECD (2019), Gartner 

(2020), IBM (2020), Olczak 

et al. (2021), Manning 

(2020),  

Strategiska faktorer • AI-Strategi 

• AI Transformation 

• Utveckling av användningsfall 

Gil et al. (2020), Westerman 

(2017), Hofmann et al. 

(2020), Boulton (2021), Ma-

gistretti, Dell’Era & Messeni 

Petruzzelli (2019), Vial 

(2019), Tillväxtverket 

(2021), Matt, Hess & 

Benlian (2015),  

Organisatoriska 

faktorer 

• TOE-Framework 

• Kompetens 

• Tvärfunktionalitet 

• Agil utveckling 

Baker (2012), Alsheibani, 

Cheung och Messom (2018), 

Li & Chen (2020), Agrawal, 

Gans & Goldfarb (2018), 

Sommerfeld & Moise-

Cheung (2016) 

AI för SME • Hinder 

• Kompetens 

Ipsos (2020), SCB (2019), 

Europeiska kommissionen 

(2019), Silo AI (2021), Ben-

bya, Davenport & Pachidi 

(2020)  

Tekniska faktorer • Datahantering Tillväxtverket (2021), Sta-

tista (2021), Bessen et al. 

(2020), European Parliament 

(2020), Meurisch & Mühl-

häuser (2022), Tse et al. 

(2020), Ulrich & Frank 

(2021) 
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3 Metod 

Detta kapitel förklarar val av metod som använts, hur och vilka typer av intervjuer som ut-

förts och slutligen hur denna data har analyserats och bearbetats. 

3.1 Metodval 

Vi har undersökt tillämpad AI inom organisationer. Vi började med att utföra en litteraturstu-

die för att ta reda på vilken forskning som redan finns inom ämnet. 

3.1.1 Kvalitativa studier  

Målet med kandidatuppsatsen är att undersöka och beskriva vilka möjligheter som finns för 

mindre företag att använda AI och vad som krävs från organisationens sida för att kunna 

lyckas med det effektivt. Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi anser att det är viktigt 

för vår undersökning att vi får detaljerade förklaringar från våra intervjuobjekt om hur de an-

vänder AI och vilka utmaningar de har identifierat. Vi vill också låta vår undersökning vara 

ganska fri och eftersom vi intervjuar personer i olika roller är det bra att använda en kvalitativ 

metod så att vi kan kan anpassa intervjuerna utifrån vem vi intervjuar (Christoffersen & Jo-

hannessen, 2015). Målet med intervjuerna är att få fram personliga berättelser och vi vill 

kunna låta de vi intervjuar berätta fritt om sina erfarenheter och uppfattningar om AI. Ef-

tersom dessa kan skilja väldigt mycket från person till person passar en kvalitativ studie bra 

då den tillåter en mer personlig undersökningsform (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

En kvalitativ studie har inte samma regler som en kvantitativ studie, som följer en tydlig ma-

tematisk och statistisk process. Den kvalitativa studien kräver att undersökaren kan tolka da-

tan på rätt sätt. Olika ord har olika betydelser för olika människor och de tillhör ett samman-

hang (Oates, 2006). Vi märkte att AI som ord är ganska problematiskt då man använder det på 

olika sätt. Respondenter i en mer strategisk position använder AI som ett samlingsnamn för 

många olika tekniker. Det innebär inte att de ser på teknikerna som samma, men de är mer be-

kväma med generella termer. En AI-specialist som vi intervjuade var betydligt mer restriktiv 

med att använda ordet, och sade specifikt att han undvek ordet AI just för att det är en för ge-

nerell och bred term. Vi märkte att vi fick ha en viss beaktning för ordet AI o 

 

3.1.2 Semistrukturerad intervjuform 

Vi har haft ambitionen att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. Oates (2006) för-

klarar att en semistrukturerad intervjuform innebär att man har en lista på ämnen man vill 

täcka, men man kan ändra ordningen på frågorna och ställa följdfrågor för att ha en mer natur-

lig konversation. Jacobsen (2002) beskriver intervjuformen från helt sluten till helt öppen till 

helt sluten som en glidande skala. Vi har varit noga med att få de ämnen vi vill ta upp utan att 



Skapa värde med AI Wilhelm Olbin, Daniel Abedi 

– 17 – 

ha en helt sluten intervju. Frågorna till intervjun skrevs specifikt för varje intervju. Inför varje 

intervju har vi förberett frågor och ämnen som vi vill täcka. Vi har dock lämnat utrymme för 

att ändra ordningen på frågorna beroende på hur konversationen fortlöper. En mer öppen in-

tervju tillåter respondenterna att berätta djupgående om sina erfarenheter och man får ut in-

formation som man kanske inte hade fått fram om intervjun hade en mer strukturerad form 

(Oates, 2006). Genom att hålla intervjun mer öppen och ställt följdfrågor på de svar som gi-

vits har vi kunnat få en djupare förståelse för respondentens unika upplevelse. Vi har dock va-

rit noga med att täcka de områden vi vill undersöka och säkerställt att de frågor vi förberett 

besvaras, även om det inte skedde i den ordningen som frågorna var nedskrivna. Vi har också 

ställt följdfrågor på respondenternas svar. Detta har gjorts för att vi vill veta mer om ett visst 

ämne och koppla det till vårt undersökningsområde, om detta varit oklart i det initiala svaret. 

Att ställa följdfrågor är också viktigt för att visa den intervjuade att man lyssnar och förstår 

vad de pratar om (Oates, 2006). Vi har hållit intervjuer med respondenter från olika områden 

och yrkesroller inom AI. Vi har intervjuat yrkesverksamma som jobbar strategiskt med AI 

inom sitt företag på olika sätt, och vi har även hållit expertintervjuer, exempelvis med AI 

Change Agents från AI Sweden. Dessa två har olika perspektiv, men båda anser vi har varit 

relevanta för vår studie. Det går inte att ställa exakt samma frågor till dessa olika responden-

ter. Frågorna täcker dock samma teman som vi identifierat från litteraturen som samlats i den 

teoritiska referensramen. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Val av respondenter 

För att hitta intervjupersoner har vi använt oss till stor del av AI Swedens plattform MyAI. 

MyAI är en social plattform där man kan hitta företag som arbetar med AI i någon utsträck-

ning. Vi tog kontakt med kontaktpersoner från dessa företag och frågade om de ville ställa 

upp på en intervju. Vi intervjuat företag som själva är intresserade av att implementera AI i 

sin verksamhet och konsultföretag som säljer och implementerar AI till företag. Vi har exklu-

derat företag som säljer en specifik AI-produkt. Vi har även hållit expertintervjuer med två AI 

Change Agents från AI Sweden som arbetar med ett projekt som går ut på att hjälpa små och 

medelstora företag att använda AI. Genom detta har vi fått med flera olika perspektiv. 

 

Då vår studie handlar till stor del om organisationstäckande delar, är det en fördel om vi kan 

intervjua personer i ledningspositioner av företag. Vi märkte att det var ganska svårt att hitta 

personer att intervjua. Vi ville helst att våra respondenter inte skulle ha en alltför teknisk bak-

grund. Detta var ett problem då företag oftast refererade till en AI-specialist eller liknande, 

vilka hade en teknisk bakgrund. Vi insåg dock att även dessa har en god uppfattning organisa-

toriska problem med AI, och kunde därmed ge utförliga svar på frågorna. Flera av de vi kon-

taktade som inte hade en teknisk bakgrund ansåg sig inte vara kvalificerade för att svara på 

frågor om AI. 

 

Namn Yrkesroll Företag Intervjutyp Längd Datum 

Astrid Sjögren (R1) AI Change 

Agent 

AI Swe-

den 

Videointervju 

Google Meets 

30 

min 

22 april 

2022 
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Carl Bengtsson (R2) Co-founder Sticke-

rApp 

Fysisk intervju 45 

min 

18 maj 

2022 

Jens Henriksson 

(R3) 

AI-konsult Semcon Videointervju 

Teams 

33 

min 

9 juni 

Anders Thoresson 

(R4) 

AI Change 

Agent 

AI Swe-

den 

Videointervju 

Teams 

27 

min 

9 juni 

 

3.2.2 Litteratursökning 

Grunden till den tidigare litteraturundersökning hämtades från diverse sökmotorer för akade-

miskt syfte. Google Scholar användes i första hand för att få en bred bakgrund inom ämnet. 

Då vår forskningsfråga inte är väl studerad, i jämförelse med studier om större verksamheter, 

gav sökningar i Google Scholar ett bredare resultat till artiklar inom ämnet. Vi använde oss 

även av Google initialt som ett sätt att samla in generell information angående vad AI är och 

hur det används.  

 

Gällande mer specifika böcker och artiklar användes Google Scholar i samband med LUB-

Search. För att få större relevans mot informatik har vi även sökt på artiklar från “Basket of 

Eight”. Då studien gäller svenska verksamheter har sökorden som använts varit på både 

svenska och engelska. 

3.2.3 Intervjuguide  

Vi har skapat vår intervjuguide utifrån litteratursammanfattningen där vi samlat viktiga fak-

torer från tidigare forskning. Vi har använt en semistrukturerad intervjuform och skrivit frå-

gorna för varje unik intervju för att anpassa dem till respondenternas yrkesroll och organisat-

ion. Frågorna har inte ställts i en specifik ordning utan vi har låtit intervjuerna vara öppna för 

att kunna ställa följdfrågor och låta våra respondenter tala mer fritt om sin upplevelse. För den 

kvalitativa studier menar Jacobsen (2002) att öppna frågor ökar giltigheten och nyanseringen 

av undersökningen. Eftersom forskningen på detta ämne är begränsad är en kvalitativ ansats 

med semistrukturerad intervjuform lämplig eftersom den tillåter respondenter att belysa vik-

tiga ämnen och punkter. Det gör det också möjligt för oss som intervjuare att ställa följdfrågor 

för att göra poänger tydligare och nyansera undersökningen. Frågorna vi har ställt och ämnena 

vi tagit upp är kopplade till faktorerna vi identifierat från vår litteraturgenomgång och vi har 

inte haft en helt öppen eftersom det enligt Jacobsen (2002) kan göra att man inte kommer in 

på ämnen man vill ta upp. Vi har valt att inte ta med kapitlet “Artificiell Intelligens” i våra in-

tervjuer eftersom vi inte såg den som relevant för våra respondenter att kommentera på. 

3.3 Transkribering 

Efter intervjuerna genomförts transkriberades dem. Genom att transkribera inspelade inter-

vjuer tillåts man att fokusera helt på att lyssna på vad den intervjuade säger och man slipper 

anteckna allt som sägs, vilket gör att man tappar fokus på svaren (Bell, Bryman & Harley 

2013). Genom att transkribera får man med allt som den intervjuade säger och man kan 
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använda direkta citat (Jacobsen, 2002). Transkriberingen har genomförts i nära anslutning till 

intervjun i tid så att vi förstår intervjuns kontext tydligt. Intervjuerna har inte transkriberats 

ordagrant, utan mindre korrigeringar har gjorts för att de ska vara mer sammanhängande. De 

flesta korrigeringarna har gjorts på frågorna, då dessa ibland ställts på ett otydligt sätt. Vi har 

säkerställt att den korrigerade frågan passar ihop med svaret på frågan som ställts. 

3.3.1 Dataanalys 

Efter att alla intervjuer hade transkriberades bestämde vi oss för att färgkoda dem. Detta 

gjorde vi för att kunna hitta gemensamma teman och ämnen som tagits upp i de olika intervju-

erna. Det gjorde det möjligt att visualisera de viktigaste ämnena som behandlats. Vi använde 

oss av ett deduktivt tillvägagångssätt med kategorier från vår litteraturgenomgång (Oates, 

2006). Oates (2006) presenterar tre faser för färgkodning. Oates (2006) argumenterar dock för 

risken att man håller sig till litteraturen och missar viktiga teman. Vi gjorde en initial kodning 

baserad på litteraturgenomgången. Vi märkte att vissa ämnen inte täcktes av de kategorier vi 

från början tagit med och därför justerades dem. Denna process upprepades ett antal gånger 

tills vi ansåg att kategorierna och deras underkategorier täckte alla viktiga ämnen som togs 

upp under intervjuerna och vad som tagits fram i litteraturgenomgången. 

3.4 Etik 

Ur den etiska aspekten har vi valt att arbeta utifrån de tre grundkraven som Jacobsen (2002) 

beskriver: Informerat samtycke, Rätt till privatliv och Krav på riktig presentation av data. 

Med informerat samtycke menas att personen som intervjuas frivilligt deltar i undersök-

ningen. Enligt Jacobsen (2002) är den intervjuades medverkande frivillig endast om personen 

är full medveten om vad undersökningen innebär. Vi har varit tydliga med våra responden-

terna angående undersökningens syfte, hur vi kommer att använda oss deras svar och vilka 

rättigheter de har. Rätt till privatliv är en mycket viktig aspekt. Jacobsen (2002) menar att 

stort fokus bör läggas på den insamlade empirin och hur känslig den är. Varje respondent har 

fått möjligheten att vara anonym. Utöver detta har vi endast samlat in information relevant till 

vår studie, ingen känslig information gällande respondenternas privatliv har undersökts eller 

efterfrågats. Kravet på riktig presentation handlar enligt Jacobsen (2002) att resultaten som 

skildras ska göras fullständigt och i rätt sammanhang. Vi har följt detta krav genom att nog-

grant transkribera varje intervju och genom att använda oss av korrekta citeringar från dessa. 

Jacobsen (2002) menar att det blir i stort sett omöjligt att bedriva en studie om alla etiska 

aspekter ska följas bokstavligt, utan de etiska aspekterna ska mer betraktas som ideal. Vi har 

försökt följa de etiska riktlinjerna så nära som möjligt. 

 

Vi skickade förfrågningar till de vi ville intervjua via mejl eller via AI-forumet MyAI, utveck-

lat av AI Sweden. Meddelandet bestod av vilka vi är, var vi kommer från och vilken utbild-

ning vi läser, en kort beskrivning av studien och vad syftet med intervjun är och vad den kom-

mer att användas till. Vi var också tydliga med att intervjun endast kommer att användas till 

det syftet. 
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3.4.1 Anonymitet 

Innan intervjun ställdes frågan om vi fick använda respondenternas namn, yrkesroll och orga-

nisationens namn eller om de ville vara anonyma. De blev också informerade om att de hade 

möjligheten att återkalla intervjun eller om de ville ta bort specifika delar av intervjun. Samt-

liga av de intervjuade gav samtycke till att använda namn, yrkestitel och organisation. Frågan 

om anonymitet är enligt Jacobsen (2002) viktig då respondenten kan tycka att det är jobbigt 

att behöva ha med sitt namn i intervjun och därför väljer att neka till att delta i intervjun. Ano-

nymitet kan också skydda personer och organisationer om känslig information delats i inter-

vjun (Oates, 2006). 

3.4.2 Inspelning och transkribering 

Vi frågade också om vi fick spela in ljudet för intervjun. Alla respondenter gav samtycke till 

att inspelning av intervjun och följande transkribering. Efter intervjun frågade vi om respon-

denterna ville ha transkriberingen av intervjun skickad till sig. Det var ingen som ansåg att 

detta var nödvändigt, men flera var intresserade av att se resultatet av studien då den var helt 

färdigställd. 

3.5 Validitet och realibilitet 

Studiens relevans bygger på att den insamlade empirin är relevant och tillförlitlig. Enligt 

Jacobsen (2002) bör den insamlade empirin uppfylla två krav, nämligen validitet och reliabili-

tet.  

Jacobsen (2002) förklarar att empirins validitet grundar sig i att den måste vara giltig och rele-

vant. Vidare skriver Jacobsen (2002) att det är viktigt att faktiskt mäta det som önskas att 

mäta, att det är relevant och att det som mäts hos några få gäller för flera.  För att öka studiens 

validitet har vi därför anordnat flera intervjuer.   

 

För att empirin ska vara reliabel måste den vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002). 

Detta krav uppfylls dels genom att studien genomförs på ett trovärdigt sätt samt att studien 

inte innehåller uppenbara mätfel (Jacoben, 2002). 

 

3.6 Metodreflektion 

Kvalitativa ansatser är flexibla, vilket gör det möjligt att justera undersökningsområdet under 

studiens gång (Jacobsen, 2002). Detta var också något vi gjorde. Som resultat av våra inter-

vjuer ändrades datainsamlingen och problemställningen över tid. Flera ämnen som vi inte 

hade övervägt i vår datainsamling kom upp i flera intervjuer och ämnen vi trodde var rele-

vanta visade sig inte vara det. Till följd av det justerade vi studien för att passa våra respon-

denters svar.  

 

Generalisering är ett problem när det kommer till kvalitativa studier. Eftersom urvalet av re-

spondenter är lågt, i vårt fall fyra personer, uppkommer problem med representativiteten. Det 

är inte säkert att upplevelsen av respondenterna delas av andra (Jacobsen, 2002). 

 

En annan nackdel vi har märkt med att använda oss av en kvalitativ studie är att det kräver en 

hel del arbete för att få till intervjuer. En intervju kräver också en del planering eftersom man 

tar upp någon annans tid under en ganska lång tid, jämfört med om man skulle skicka ut en 
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enkät (Jacobsen, 2002). Flera av intervjuerna följdes upp med mejlkontakt. Frågorna som 

ställdes via mejl kom antingen från transkriberingen då vi upplevde att vi behövde ett förtydli-

gande av ett resonemang, eller om vi fått fram ny information från en annan intervjun och vi 

ville att personen skulle ge sin åsikter om det. Ofta uppkom intressanta ämnen i intervjun som 

vi inte hade förberett, men som var väldigt informativa och värdefulla för vår undersökning. 

Då ville vi att någon vi intervjuat tidigare skulle få ge sin syn på ämnet och vi skickade därför 

en fråga via mejl. Svar via text tenderar att vara kortare och mindre utförliga än om de görs 

via ett samtal (Oates, 2006). Trots det var svaren via mejl mycket värdefulla och informativa, 

och vi ansåg att detta var ett bra tillvägagångssätt för att utforska olika resonemang.  
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4 Empiri  

Följande kapitel redogör och sammanfattar resultaten från tidigare intervjuer. För transkri-

beringar hänvisas läsaren till appendix. 

4.1 Strategiska faktorer 

4.1.1 Al Strategi och användningsfall 

Strategi är väldigt viktigt när det kommer till AI. Astrid Sjögren påpekar vikten av att ha en 

tydlig vision om vart man vill med projektet och vilka verktyg som krävs för att nå dit, ef-

tersom det annars blir väldigt svårt att lyckas. Att ha tydligt avgränsade användningsfall är 

också en viktig grundförutsättning, eftersom man inte kommer kunna implementera någon AI 

om man inte vet var den ska implementeras. Vi frågade Astrid om hon tror att man kan an-

vända AI utan att ha en AI-strategi. Hon säger att det går att implementera AI i ett särskilt an-

vändningsfall utan att ha en övergripande och organisationsbred strategi på hur AI ska använ-

das inom organisationen, och många företag gör på detta viset. Problemet är dock att detta 

ofta leder till att man fokuserar på “coola grejer” som inte skapar något reellt värde för varken 

organisationen eller kunden. Dessa leder ofta till ett “proof of concept” som sedan inte kan 

skalas upp och man satsar inte på de projekt som skapar värde för företaget. En AI-strategi bi-

drar med att förklara hur och när man ska använda AI, samt hur detta ska bidra till företagets 

övergripande strategi och vision. Genom att ha en strategi för AI får man tydligare riktlinjer 

för vilka användningsfall man ska satsa på. Avsaknaden av strategi leder till en ökad risk för 

att idéer man har inte kommer resultera i något värdefullt.  

 

Jens Henriksson tycker att man absolut ska ha en AI. Strategin bör delas upp i de olika områ-

den man vill använda AI. Om det exempelvis är en tillverkningsprocess handlar det framför 

allt om robotik, datahantering handlar mer om digitalisering. Man behöver också en strategi 

från business-sidan, hur man ska bygga upp ett business-case. Om dessa ska formellt ska vara 

i separata strategier eller om det ska en enhetligt AI strategi kan han inte svara på, men det är 

viktigt att man förstår att dessa ska behandlas på olika sätt och man kan inte använda samma 

metoder för alla bara för att de handlar om AI.  

 

En skillnad som Anders Thoresson ser med AI-projekt jämfört med IT-projekt är att AI 

skapar förutsättningar för att lösa problem på helt nya sätt. Med tanke på detta krävs en bred 

förståelse för verksamheten för att AI ska användas på bästa sätt. Traditionella IT-projekt 

handlar ofta om att digitalisera de existerande processerna inom företaget. AI möjliggör att 

kunna göra saker på helt nya sätt. Hanteringen av stora datamängder gör det möjligt att förstå 

verksamheten på ett djupare plan som tidigare inte var lika greppbart. 

 

Anders Thoresson tar upp ett case med ett företag i Jönköping som bland annat tillverkar bär-

plockare som man använder till att plocka bär i skogen. Deras utmaning var att de stänger sin 

fabrik under semestern och därför måste tillverka bärplockarna innan försäljningssäsongen. 

Därmed behöver de estimera sin försäljning och bestämma hur många bärplockare de ska till-

verka och metoderna de använde för detta gav ofta ett väldigt felaktigt resultat. De tog då 

hjälp av Jönköping Science Park och Jönköpings högskola och blev ihopkopplade med några 
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studenter på JH som kunde ta fram färdiga prognosmodeller från exempelvis Huggingface 

och Github. De använde dessa modeller tillsammans med företagets produktionsdata, väder-

data från SMHI och datakällor på bärtillgången. Genom denna metod blev estimaten ca 70% 

bättre företagets tidigare prognosmodell. Anders påpekar att detta inte var en tekniskt krä-

vande implementering, eller något som kommer att vara ett spännande case på en AI konfe-

rens, men den skapar stort värde för företaget. 

 

Anders Thoresson menar att AI-mogna organisationer sällan har kvar en AI-strategi, eftersom 

de har en djup förståelse för vad AI är och det är en naturlig verktygslåda som man vet hur 

man ska använda. Man använder fortfarande tydliga metoder för dessa projekt, men de skiljer 

sig inte från andra investeringar. Han förklarar att en AI-strategi är viktig för att sätta AI på 

agendan och att göra ett samlat grepp för att AI ska gå från en abstrakt teknik till att AI ska 

skapa värde för företaget. Han menar att man på lång sikt inte behöver en separat AI-strategi 

eftersom man har en bra förståelse för metoderna och det är ingrott i organisationen så att den 

separata AI-strategin inte längre tillför något. 

4.1.2 Strategiska hinder 

Anders Thoresson nämner tid som ett stort hinder eller utmaning för att kunna påbörja sin AI-

resa, speciellt för mindre företag. Om man är VD för ett mindre företag har man mycket annat 

att göra. Ska man då närma sig något okänt och abstrakt som AI är för det flesta så är det na-

turligt att prioritera annat framför det. Tidsbrist i kombination med något som man inte riktigt 

förstår och därmed inte konkret kan se fördelarna med blir väldigt svårt att prioritera när det 

finns mycket annat att göra. Han förklarar att lösningen på denna utmaning inte ligger i att 

hitta mer tid, utan man måste inse vilka möjligheter det faktiskt finns för att AI ska kunna 

skapa värde för organisation och därmed skapa mer tid för det. Carl Bengtsson på StickerApp 

delar uppfattningen att tid är ett stort hinder. Han berättar att det har gått väldigt bra för före-

taget och det har varit inte funnits tid till att arbeta med AI-utvecklingen, och inte förrän nyli-

gen (vid tidpunkten för vår intervju, maj 2022) har de kunnat avsätta tiden och resurserna på 

att implementera AI i verksamheten. Relevant att poängtera är också att intresset för AI har 

funnits under en längre tid inom företaget, även om det inte har varit så utbrett, vilket också 

visar att tidsbrist är en stor utmaning även när man har en mer konkret förståelse för hur AI 

kan skapa värde för företaget.  

 

Ett annat hinder som Anders beskriver är att man bara ser AI som en teknik. Han menar att de 

flesta företag inte är teknikutvecklande, och även bland de företag som är teknikutvecklande 

är det väldigt få som arbetar med AI ur ett rent tekniskt perspektiv. Om man exempelvis är en 

livsmedelsproducent kan det vara svårt att se hur AI ska kunna vara relevant. Han konkretise-

rar sin poäng genom att ta upp ett case med en cateringfirma som han har pratat med i sin roll 

som AI Change Agent på AI Sweden. De har ett storkök och levererar mat till olika livsme-

delsbutiker. Beställningarna de får är väldigt väderberoende och de vill veta vilka rätter de ska 

producera för att minska svinn och hur de ska bemanna sitt kök med timanställda eftersom 

olika rätter olika mängd personal. En köttgryta som ska stå och puttra kräver inte så mycket 

personal jämfört med om man ska stå och wraps för hand. Om man bara ser på AI ur ett tek-

niskt perspektiv är det inte uppenbart att AI är lösningen, men om man konkret kan se sina 

verksamhetsproblem och sedan se hur AI kan lösa dessa problem, i detta fall prognostisering 

är det lättare att närma sig AI.  
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Anders pratar om att närma sig AI från ett behovsperspektiv, istället för att fokusera på tekni-

ken. Han anser att man inte bör ha tillvägagångssättet “vi vill använda den här tekniken” och 

sedan bestämma hur den tekniken ska använda. Istället ska man börja med att ställa frågor om 

vilka verksamhetsproblem man har, var svinn förekommer eller varför man förlorar affärer, 

kostnadsdrivande områden. Astrid Sjögren delar denna uppfattning. Hon berättar att en stor 

utmaning är att hitta relevanta tillämpningsområden för denna typ av teknologi. Företag ten-

derar att börja med att fråga sig själva “vad kan AI göra för oss?”. Frågan man borde ställa sig 

är dock snarare “vilka problemområden har vi?”. 

 

Ett annat hinder som Carl ser med adoptionen av AI är att fördelarna är väldigt spekulativa. 

Det finns inga bevisade positiva effekter av AI i dagsläget. Att avväga en prioritering av ett 

AI-projekt jämfört med andra projekt. Andra projekt har oftast ett mycket tydligare direkt 

värde, vilket gör att dessa känns mer rimliga att prioritera. AI sätts i andra hand och blir något 

man kan arbeta med om det finns tid över, vilket det sällan gör.  

 

Med tanke på den här osäkerheten av vad resultaten av projekten kan bli påpekar Carl vikten 

av att hålla adoptionen av AI öppen med mycket rum för att experimentera. Eftersom företa-

get är i ett tidigt stadie när det kommer till AI och har i dagsläget ingen aktiv AI implemente-

rad, vill de kunna testa fritt och låta projekt misslyckas. Carl nämner dock att det får negativa 

konsekvenser om man låter projekt misslyckas hur som helst, då det kostar pengar och är 

tidskrävande. För att kontra detta är planen att implementera AI i en sandlåda separat från de 

aktiva processerna i organisationen så att de kan stängas ner utan att påverka företaget som 

helhet.  

4.1.3 Utveckling av användningsfall 

Många av de projekt som misslyckas beror på att man inte hittar funktioner som är värdeskap-

ande för företaget. Denna del kräver ett stort arbete och man måste borra djupt för att hitta 

vilka problemområden som finns och vilka möjligheter som finns till att applicera AI på dem. 

För att hitta dessa kostnadsdrivande problemområdet menar Anders att det är viktigt från ett 

strategiskt håll att få ut AI visionen brett över hela organisationen. Företagsledningen känner 

inte till alla problemområden som finns i organisationen, utan mycket av den kunskapen finns 

hos medarbetarna. Genom att förmedla visionen från ledningen till medarbetarna kan man 

hitta “pain points” som finns i verksamheten. Han påpekar dock att detta inte är en strategi, 

utan en förutsättning. Strategin blir då att samla in idéerna, utvärdera dem och bestämma hur 

de ska prioriteras mot varandra och sedan hur dessa ska lösas. Carl Bengtsson från StickerApp 

berättar att de har använt detta tillvägagångssätt. StickerApp har med hjälp av AI Sweden hål-

lit inspirationsföreläsningar med företaget, och de har även utfört idéworkshops där alla an-

ställda har fått skriva ner idéer på hur de tror att sina arbetsområden kan gynnas av att införa 

AI. Genom idéworkshopen har StickerApp fått in runt hundra idéer. Carl upplever att detta 

arbete har gjort att intresset för AI har spridit sig bredare över hela organisationen och begrep-

pet AI är mindre abstrakt. Anställda som har mindre tekniska arbetsuppgifter ser att även 

inom deras arbete kan värde skapas. De flesta av de idéer som presenterats handlar om mono-

tona uppgifter som anställda är trötta på att göra, och gärna ser att de skulle vilja se automati-

seras. 

 

”Vid AI-arbete är det inte teknologin som är den största utmaningen, utan snarare männi-

skorna och transformationen.” (Appendix A, s.40) 
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Vi frågade Jens Henriksson hur han som AI-konsult vill gå tillväga för att kunna hjälpa ett fö-

retag implementera AI i sin verksamhet. Han förklarar som tidigare nämnt problematiken i or-

det AI och oklarheten i vad det faktiskt innebär. AI kan egentligen vara så simpelt som några 

if-statements om man går efter definitionen av AI från 60-talet och 70-talet då termen skapa-

des. Frågan han skulle ställa är om de kan specificera upp målen som de vill lösa och därefter 

bryta ner dem i delmål. “Till exempel vi har funktion A som ska lösa delmål A, vi har funkt-

ion B och C som ska lösa delmål B”. Det är viktigt att kunna specificera upp sina mål, kunna 

utvärdera om de är rimliga och sedan kunna bryta ner dem i saker man faktiskt kan göra och 

bestämma hur man kan lösa det. Han påpekar också att det i den här processen är mindre rele-

vant om svaret på dessa frågor är AI eller inte. Han berättar att majoriteten av utvecklingsti-

den går ut på att förstå hur sin pipeline fungerar och hur den ska fungera. När han arbetar med 

företag med en lägre teknisk kompetens handlar mycket av arbetet att komma till en punkt de 

effektivt kan kommunicera och förstå varandra.  

 

StickerApp har idag ingen aktiv AI, men de planerar att börja verkställa inom en snar framtid. 

De planerar att implementera en chatbot till sin kundtjänst som automatiskt kan svara på kun-

ders förfrågningar. Carl förväntar sig att detta kommer vara ett relativt enkelt projekt, ef-

tersom sådana färdiga tjänster finns att beställa. Detta kan göras utan en mer senior utveck-

lare. Genom detta tillvägagångssätt kan de testa AI på mindre skala med en lägre risk för 

misslyckande. Vidare från den implementeringen vill de sedan börja implementera mer avan-

cerade AI-funktioner, exempelvis automatisering av tillverkningsprocessen. 

 

Anders Thoresson berättar att han ser proof-of-concept inte är lika viktigt för företag med 

lägre teknisk kompetens eftersom det är väldigt tekniskt orienterat, vilket inte är den viktig-

aste faktorn för de flesta företag, utan det handlar om att skapa värde för företaget. Han säger 

att de istället använder något han kallar för proof-of-value. Proof-of-concept går ut på att visa 

att en idé kan verkställas i företaget. Proof-of-value däremot, går ut på att visa att en idé kan 

skapa värde för företaget. Målet är då inte att testa att tekniken fungerar, utan att hitta områ-

den där AI kan tillföra ett värde. Han säger vidare att valet mellan att använda proof-of-con-

cept eller proof-of-value är ett viktigt strategiskt ledningsbeslut. Att välja proof-of-concept 

handlar mer om att utforska hur man kan utveckla tekniken i sig självt och proof-of-value 

handlar om att visa hur man kan använda tekniken för att skapa värde för organisationen. Carl 

Bengtsson berättar att de använder proof-of-concept i sitt arbete. Vid ett nytt projekt skapar 

man ett väldigt litet proof-of-concept som man itererar litegrann i taget. När man kan bevisa 

att idéen fungerar så kan man implementera den skarpt i organisationens aktiva utvecklings-

miljöer. 

4.1.4 Semantik 

Jens Henriksson hävdar att det finns en viss semantisk problematik i ordet AI. AI är väldigt 

många olika saker och man kan inte applicera samma lösningsmetoder på allt som har med AI 

att göra. Att exempelvis använda AI för en produktionslösning i en fabrik handlar mer om ro-

botik och datahantering. Han säger att han i sitt arbete med AI ironiskt nog undviker att an-

vända ordet AI eftersom termen är så bred och det säger inte speciellt mycket om vad man vill 

göra. När någon nämner AI till honom frågar han vad de menar med det med andra ord än AI, 

och istället förklara vad de faktiskt vill lösa för problem.  

 

Anders Thoresson från AI Sweden delar uppfattningen att det finns en problematik i AI som 

term eftersom det kopplar till väldigt många saker. När media pratar om AI handlar det om 
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häpnadsväckande saker, som att Google Deep mind har slagit en stormästare i spelet GO eller 

om självkörande bilar. Man glömmer därför lätt de “enklare” sakerna man kan göra med AI, 

vilket ofta är det som skapar reellt värde för de flesta organisationerna.  

4.2 Organisatoriska faktorer 

4.2.1 Kompetens och utbildning 

Brist på kompetens är ett stort problem för mindre företag när det kommer till AI-adoption en-

ligt våra intervjuade. Astrid Sjögren, AI Change Agent på AI Sweden, tog upp dessa hinder 

under intervjun. I fallet att anlita personal påpekade hon att detta sällan är ett alternativ för 

små och medelstora företag eftersom den typen av kompetens är väldigt högt efterfrågad och 

de har stora valmöjligheter. Att öka kompetensen hos de anställda som finns på företaget är 

också en komplicerad uppgift eftersom AI är en komplex teknologi och det är inte säkert att 

det finns en teknisk kompetens på företaget till att börja med. Projektet som AI Sweden gör 

med små och medelstora företag handlar mer om att göra företagen till duktiga beställare av 

AI. Carl instämmer att brist på kompetens är ett problem, och lika så svårigheten att anställa 

AI-kompetent personal. Trots att de är en datadriven organisation anser Carl att de har ganska 

låg teknisk kompetens, med undantaget av IT-avdelningen och analysavdelningen. Han säger 

också att han inte tycker att det är så viktigt att den generella tekniska kompetensen ökar 

märkbart. 

“Det hade ju varit bra om fler kunde koda enklare script eller så, men det behövs egentligen 

inte i nuläget. Men det är bra om man förstår tekniken lite mer så att man kan komma med 

idéer. Fortsätta ha idéworkshops och liknande. Vi märkte att folk förstod ganska snabbt vad 

det innebar.” (Appendix  B, s.45) 

StickerApp har idag ingen erfaren AI-utvecklare, men detta är något de anser att de behöver 

för att känna sig bekväma med att kunna lyckas med AI. På frågan om Carl trodde att det 

skulle vara lätt eller svårt att lyckas rekrytera en senior AI-utvecklare svarade han att det för-

modligen skulle vara mycket svårt. Företaget har ambitionen att utbilda internt och det kom-

mer finnas möjligheter att vidareutbilda sig inom AI. Den utvecklare som arbetar på analysav-

delningen med data-warehouse har uttryckt intresse för att fördjupa sin kompetens inom AI-

området, vilket företaget ser mycket positivt. Carl berättar att StickerApp har tittat på att an-

ställa indiska utvecklare, de har redan idag indiska utvecklare som arbetar med företaget. En 

annan metod för att få in kompetens i företaget är att anordna så kallade “hackathons”, täv-

lingar med prispengar där tävlingen går ut på att bevisa att en idé man har kan verkställas. An-

ders påpekar också möjligheten att identifiera individer inom organisationen som kan ha ett 

intresse för AI, så som StickerApp har gjort. Den här medarbetaren, eller medarbetarna, kan 

antingen lära sig att utveckla AI eller att lära sig beställarkompetens. 

 

En lösning som Anders Thoresson presenterar för att hantera bristen på kompetens i organi-

sationen är som Astrid säger att lära sig att beställa AI på ett bra sätt. Alla kan inte utveckla 

AI in-house. Carl Bengtsson kommenterar på denna idé. Han säger att det är svårt att presen-

tera AI för ledningsgruppen och att någon som inte programmerat förut att sätta sig in i ett så-

dant ämne. 
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4.2.2 Agil utveckling  

Astrid Sjögren på AI Sweden berättar att man måste kunna arbeta agilt och flexibelt för att 

lyckas med AI. AI är nytt för de allra flesta och att kunna anpassa sig till att projektet inte blir 

exakt som man först tänkt sig är mycket viktigt. Man kan inte förvänta sig att man ska kunna 

göra A, och sedan göra B och få resultatet C. AI fungerar inte riktigt på det sättet utan man 

måste vara agil och anpassa sig efter de oväntade resultat som uppstår. Hon säger att man 

märker skillnad på de organisationer som har en högre agil mognad jämfört med de som har 

en lägre agil mognad i deras förmåga att lyckas med AI. Det är dock inte nödvändigtvis ett 

krav att ha en hög mognadsgrad för att kunna lyckas med ett AI-projekt. AI är en väldigt bred 

samling av olika teknologier och vissa är lättare att implementera än andra. Språkverktyg ex-

empelvis, då man kan skapa autogenererade texter, är en teknologi som man kan använda för 

att skapa innehåll på sin hemsida utan att vara speciellt “tech-savvy”. Carl Bengtsson delar 

uppfattningen om osäkerhet kring hur man arbetar med AI och eftersom kunskapen om AI är 

relativt låg och man vet inte hur svårt det kommer vara att implementera AI eller om det kom-

mer gå över huvudtaget. Han berättar också att de planerar att implementera en chat-bot ef-

tersom det är relativt enkelt där de förväntar sig en lättare implementeringsprocess. 

 

Carl Bengtsson menar att AI-projekt ofta är oklara och man vet inte hur man ska gå tillväga 

för att lösa problem. Det går inte veta om ett visst affärsproblem går att lösa med AI överhu-

vudtaget eller hur komplext det är. Detta också eftersom det inte finns någon senior AI-ut-

vecklare på företaget i nuläget. Carl tar upp ett exempel på ett användningsfall där StickerApp 

har identifierat AI som effektivt. När en kund beställer ett klistermärke genereras en skärlinje 

för produktionen av klistermärkena. Denna måste sedan manuellt justeras innan den skickas 

till produktion. StickerApp vill att en AI-algoritm ska kunna justera skärlinjen för att kunna 

producera klistermärkena direkt när kunden lägger beställningen. Carl säger att de inte vet alls 

hur svårt detta skulle kunna vara. Det kanske är en jätteenkel process att utveckla detta, eller 

så är det ett forskningsprojekt som tar tre år att lyckas med. “Vi vet helt enkelt inte”. Han sä-

ger att osäkerheten är det som är det svåraste, att gå all-in på ett projekt man inte vet kommer 

att fungera. Han tror att detta kommer att bli lättare om de kan få in en mer senior AI-utveck-

lare. Denne kan ha en bättre uppfattning över omfånget på projektet.  

 

StickerApp har ett agilt tillvägagångssätt i sitt arbete generellt och de tror att detta kommer att 

hjälpa dem i AI-arbetet i framtiden. Deras agila arbete går till stor del ut på att utvecklingen 

inte ska ligga helt hos IT-avdelningen, utan hela organisationen ska involveras i organisation-

ens problem. På grund av detta har de fått en mycket högre nivå av dialog inom organisat-

ionen. Tidigare, när avdelningarna var mer uppdelade, ledde det till att man fick problem i 

kommunikationen. De olika avdelningarna hade inte koll på vad de andra gjorde vilket ledde 

till att man fastnade i projekt. Man löser nu problemen ihop och inte bara ser det som ett IT-

problem. Tekniken blir mindre mystisk eftersom alla har mer koll på processen. De arbetar 

projektbaserat med separata team där olika avdelningar samarbetar med varandra. Genom att 

separera teamen kan varje team arbeta med de resurser de kräver utan att behöva vänta på nå-

gon annan. 

4.2.3 Tvärfunktionalitet 

Eftersom AI erbjuder nya verktyg argumenterar Anders för en tvärfunktionell struktur där be-

hovsägare och utvecklare samarbetar med varandra. Behovsägare kan förklara den verksam-

hetsrelaterade sidan, exempelvis vad kunden efterfrågar, flaskhalsar i produktionen och ökade 

marknadsmöjligheter. Utvecklare kan från sin sida ta reda på tekniker för att adressera 
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behoven och utveckla dessa. Om de här två delarna sitter på olika håll kommer behovsägare 

inte inse teknikens möjligheter och utvecklarna kommer inte förstå hur de ska utveckla och 

implementera för att möta verksamhetens behov. Jens Henriksson uttrycker också att det kan 

finnas en svårighet med koppla ihop de tekniska och affärsrelaterade delar av verksamheten. 

Man måste kunna visualisera datan man har på ett lättläst sätt så att den blir lätt att förstå. Den 

affärsrelaterade sidan måste förstå sitt case och sin verksamhet och kunna kommunicera det 

till den tekniska sidan effektivt. Astrid Sjögren nämner också tvärfunktionalitet som en viktig 

faktor för att lyckas med AI. 

 

4.2.4 Samarbete utanför organisationens gränser 
 
Både Anders Thoresson och Astrid Sjögren argumenterar för värdet av att samarbeta med ak-

törer utanför organisationens gränser. Detta är ju inte speciellt förvånande eftersom det är det 

som deras arbete går ut på som AI Change Agents på AI Sweden, att hjälpa företag med AI-

implementering. Astrid berättar om AI Swedens mognadsutvärdering, där vana att använda 

sig av ekosystem. Carl Bengtsson på StickerApp ser fördelarna med att göra detta. StickerApp 

är med i AI Swedens projekt för att hjälpa små och medelstora företag. De har sett goda resul-

tat från inspirationsföreläsningar och workshops som AI Sweden hållit med företaget, framför 

allt för att öka intresset och förståelsen för hur AI kan skapa värde för organisationen. En stor 

svårighet när man arbetar med att få in AI i organisationen. Medarbetare med lägre tekniskt 

intresse, exempelvis kundtjänst, kan ha svårare att förstå hur AI kan vara relevant för dem. 

Med hjälp av AI Sweden har de lyckats bryta den här barriären. Carl uttrycker också att det 

varit bra att det kom någon utifrån. Några andra samarbeten har de dock inte gjort, exempelvis 

med andra företag som gör liknande saker där de kan ta hjälp av varandra. Han säger dock att 

han ser ett värde i att göra mer av det i framtiden. Eftersom de är en e-handel kan det finnas 

många grundläggande tekniker som många kan använda. Det är bra att ha kontakt med andra 

som kanske vet mer än en själv, som kan uppmärksamma en på saker man kanske inte hade 

hittat annars. Han påpekar dock också att det är viktigt för StickerApp att de äger sin AI, att 

de kan hantera den och den är en del av organisationen. 

 

Anders berättar att mycket av hans arbete går ut på att hjälpa företag inse värdet AI kan till-

föra till organisationen. Exemplen som Anders tagit upp, som presenterats ovan, bygger på att 

man tar hjälp från utanför organisationens gränser, både för att skapa intresse för AI, och i det 

faktiska implementeringsarbetet. 

 

4.3 Tekniska faktorer 

4.3.1 Datahantering 

AI handlar till väldigt stor del om datahantering, man kan inte få ut något av teknologin om 

man har dålig data. Astrid påpekar att avgränsningar i projektets omfång är viktigt för data-

hanteringen. Genom att veta vilka problem man vill lösa och en idé om man hur man kan göra 

det, kan man strukturera data för att verkställa detta. Datainsamling och strukturering är ett 

omfattande arbete och om man inte avgränsar sitt tillämpningsområde riskerar man att få ett 

monsterprojekt som kostar jättemycket pengar utan att skapa värde för organisationen. Carl 

stressar vikten av datahantering när man ska använda AI. Han säger att de inte hade kunnat 

arbeta med AI om de inte var så pass datadrivna som de är. StickerApp har byggt ett data-
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warehouse genom vilken all datalagring går igenom och struktureras. Företaget har en analys-

avdelning som agerar ägare för data-warehouse. Chefen för analys-avdelningen sitter även 

med i ledningsgruppen. Detta säkerställer att man har en “representant” för datahantering på 

strategisk nivå. Han säger att AI-modellerna inte är så svåra att applicera, men om man inte 

har data inom området man vill förbättra så går det inte. Arkitekturen för datan är också vik-

tig, hur man lägger in och strukturerar datan. Även här är det relevant med kompetensbristen 

som råder för många företag, framför allt mindre företag. StickerApp har just nu en utveck-

lare, men anser att de behöver en till, mer senior utvecklare för att lyckas bra med datahante-

ring. Detta skulle vara samma utvecklare som för AI generellt.  

 

StickerApp arbetar med AI med hjälp av AI Swedens projekt för att hjälpa små och medel-

stora företag att börja använda AI. Genom att arbeta med AI Sweden har de fått mycket hjälp. 

Astrid ser inte att risken för att förlora jobbet till automatisering som en rädsla som ofta upp-

levs av folk som deltagit i inspirationsföreläsningar anordnade av AI Sweden. Hon anser inte 

heller att det är något man behöver oroa sig för, åtminstone inte i nuläget. Carl delar denna 

uppfattning. Han tror inte att några tjänster kommer att försvinna, inte ens på längre sikt. Det 

som istället kommer att vara effekten på de anställdas situation kommer vara att man slipper 

fokusera på dessa monotona uppgifter lika mycket, utan istället kan fokusera på mer strate-

giska arbetsuppgifter. Ett exempel han tar upp är att man inte kommer behöva kolla fakturor, 

utan istället exempelvis arbeta med en lönsamhetsrapport.  

 

Jens Henriksson från Semcon påpekar vikten av att ha en tydlig struktur på sin datahantering 

och att detta ska finnas med i AI-strategin. Exakt vad företag ska ha med i sin AI-strategi vari-

erar från företag till företag, men datahantering är essentiellt för alla företag. Man måste for-

mulera vilket sätt man ska använda data på, vilken data man kommer använda och hur man 

ska spara datan. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel berabeterar vi empirin som samlades in i föregående kapitel, i syfte att kunna 

analysera och anknyta till den tidigare litteraturgenomgången. 

5.1 Strategiska faktorer 

5.1.1 AI Strategi 

Att ha en AI-strategi är viktigt när man börjar använda AI eftersom man måste ha en vision 

för hur man planerar att använda AI. Om man inte har en strategi riskerar man att fokusera på 

fel saker och därmed inte skapa något värde. Samtliga av våra respondenter berättar om an-

vändningsfall för AI och hur man ska gå tillväga för att utforma dem på ett lämpligt vis för att 

kunna skapa värde för organisationen. Värdeskapande är en central faktor enligt våra respon-

denter. Anders Thoresson berättar att det är viktigt att närma sig AI från ett behovsperspektiv 

och sätta verksamheten först istället för teknologin. När man fokuserar på tekniken i första 

hand riskerar man att lägga fokus på fel saker, eftersom man inte vet hur teknologin ska skapa 

värde. Astrid Sjögren poängterar också vikten av att AI ska vara värdeskapande för organisat-

ionen. Astrid Sjögren menar att man kan fastna i “coola grejer” vilket leder till proof-of-con-

cept som sedan inte kan implementeras. 

Gil et al. (2020) menar på att en vital del i att utveckla en AI-strategi är att kunna identifiera 

vilka processer och områden inom verksamheten som man kan implementera AI inom.  

 

Jens Henriksson argumenterar för att eftersom AI är en så bred samling teknologier kan man 

behöva dela upp strategierna för de olika AI-teknologier eftersom de kan skilja sig mycket i 

hur dessa ska implementeras. Exempelvis kan man behöva en strategi för AI-robotik, såsom 

StickerApp vill göra med sin tillverkning och en digitaliseringsstrategi för hur man ska han-

tera data. Anders Thoresson berättar att han ser en stor diskrepans i hur AI framställs i media 

jämfört med hur det faktiskt implementeras brett i verksamheten. AI Swedens uppdrag, där 

både Astrid Sjögren och Anders Thoresson arbetar, är att utöka användningen av AI i Sverige. 

En stor del av deras arbete utgörs av inspirationsföreläsningar där de visar företag mer kon-

kret hur AI kan skapa värde för just dem. Då utgår man från verksamheten och inte från speci-

fika teknologier. 

 

Anders Thoresson argumenterar för behovsperspektivet och att man måste förstå sin egen 

verksamhet för att kunna använda AI effektivt. Caset som Anders tar upp med plasttillverka-

ren i Jönköping är ett specifikt case där det var tydligt hur AI skulle tillföra värde till verk-

samheten. Man tittade på sin verksamhet och tog reda vilka verksamhetsproblem man hade 

för att sedan hitta sätt att lösa dessa på. Hade man börjat med att titta på vilka teknologier man 

vill använda finns risken att man inte hade hittat sätt att implementera AI för att skapa värde 

för organisationen. Detta stämmer överens med vad Westerman (2017) säger om att undvika 

silotänkande genom att sätta organisationen i fokus istället för teknologin.  

  

Carl Bengtsson berättar att deras arbete med AI Sweden har ökat intresset för AI brett över 

organisationen och gjort begreppet mindre abstrakt. Anställda med mindre tekniska uppgifter 

som inte tänker att AI är relevant för deras arbetsområden ser värdet av att implementera AI i 



Skapa värde med AI Wilhelm Olbin, Daniel Abedi 

– 31 – 

deras arbetsuppgifter. Anders Thoresson talar också om att sprida förståelsen för vad AI kan 

göra brett över hela organisationen. Ledningsgruppen vet inte om alla “pain points” som finns 

i företaget, utan dessa förslag på användningsfall måste komma från medarbetarna som arbe-

tar med detta på en daglig basis. Westerman (2017) argumenterar för att involvera alla i orga-

nisationen för att hitta verksamhetsproblem. Anders Thoresson påpekar också att det är viktigt 

att ha en strategi för att utvärdera och prioritera bland verksamhetsproblemen och ha kunskap 

om vilka man kan implementera i verksamheten för att skapa värde. Anders expanderar på 

detta då han pratar om AI-strategi i mer och mindre AI-mogna organisationer. Han menar att 

AI-mogna organisationer inte har kvar en separat AI-strategi eftersom man är så pass erfaren 

att man vet hur man ska använda AI och det därmed blir ett naturligt verktyg som är integrerat 

i den övergripande strategin för företaget.  

5.1.2 Utveckling av användningsfall 

Samtliga av våra respondenter berättar om användningsfall för AI och hur man ska gå tillväga 

för att utforma dem på ett lämpligt vis för att kunna skapa värde för organisationen. Vär-

deskapande är en central faktor enligt våra respondenter. Anders Thoresson berättar att det är 

viktigt att närma sig AI från ett behovsperspektiv och sätta verksamheten först istället för tek-

nologin. När man fokuserar på tekniken i första hand riskerar man att lägga fokus på fel saker, 

eftersom man inte vet hur teknologin ska skapa värde. Astrid Sjögren poängterar också vikten 

av att AI ska vara värdeskapande för organisationen. Ett genomgående tema för våra respon-

denter när det kommer till att skapa relevanta användarfall är bestämma vilka problem man 

vill lösa och sedan utvärdera vilka möjligheter det finns för att applicera AI på problemet. 

Jens Henriksson påpekar att det viktiga är att hitta verksamhetsproblemen, om svaret på hur 

man ska lösa problemet är AI eller inte är mindre relevant. Å andra sidan är det viktigt att ak-

tivt sätta AI på agendan för att det ska kunna vara en möjlig lösning.  

 

Respondenternas svar stämmer väl överens med Hoffman, Jöhnk, Protschky, Urbachs (2020) 

modell för att utveckla användningsfall på så vis att de lägger stor vikt vid att förstå sin verk-

samhet och sina problem innan man överväger vilken teknologi man ska använda för att lösa 

problemen. Våra respondenter betonar dock också osäkerheten i vad en AI-implementering 

resulterar i, speciellt när man är oerfaren när det kommer till AI. Oväntade resultat kan inne-

bära att man måste omvärdera hur man ska lösa problemen och det agila arbetet blir viktigt. 

Agil utveckling ser våra respondenter som viktigt för att lyckas med AI. De olika faserna kan 

därför bli mer flytande och man kan behöva gå tillbaka till problemspecifikationen under im-

plementeringsfasen. Det kan också bli svårt att exempelvis analysera misstag från tidigare 

projekt då en AI-implementering är väldigt annorlunda från hur man utfört projekt tidigare.  

 

Carl Bengtsson berättar att deras planerade tillvägagångssätt innebär att verkställa enklare AI 

som chattbotar som finns att beställa, för att senare kunna utveckla mer avancerad AI. Genom 

att bevisa positiva effekter av AI kan det bli lättare att visa för ledningen att det är bra för or-

ganisationen att satsa på AI. Carl berättar att det är svårt att bevisa för någon som inte har 

goda kunskaper om AI och om man kan bevisa riktiga effekter av AI kan det öka intresset för 

att investera mer i AI.  

5.1.3 Semantik 

AI är ett hett “buzzword” på marknaden idag, och det får mycket uppmärksamhet i media och 

dylikt. Sättet man pratar om AI gör det dock ofta ogreppbart för organisationer att faktiskt 
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överväga det för sin verksamhet eftersom det framställs som väldigt tekniskt avancerat. Defi-

nitionen av AI är vag och det är inte alltid tydligt vad man syftar på när det kommer till AI. 

Jens Henriksson som arbetar som AI-konsult undviker helst ordet AI eftersom det är oklart 

man faktiskt menar och när ämnet tas upp ber han personen förklara vad hen menar med 

andra ord än AI. Han förklarar också att AI kan vara så enkelt som några if-satser, eftersom 

det uppfyller vad definitionen var när den myntades. Eftersom AI är en så bred samling tek-

nologier kan man behöva dela upp strategierna för de olika AI-teknologier eftersom de kan 

skilja sig mycket i hur dessa ska implementeras. Exempelvis kan man behöva en strategi för 

AI-robotik, såsom StickerApp vill göra med sin tillverkning och en digitaliseringsstrategi för 

hur man ska hantera data. Anders Thoresson berättar att han ser en stor diskrepans i hur AI 

framställs i media jämfört med hur det faktiskt implementeras brett i verksamheten. AI Swe-

dens uppdrag, där både Astrid Sjögren och Anders Thoresson arbetar, är att utöka använd-

ningen av AI i Sverige. En stor del av deraks arbete utgörs av inspirationsföreläsningar där de 

visar företag mer konkret hur AI kan skapa värde för just dem. Då utgår man från verksam-

heten och inte från specifika teknologier. 

5.2 Organisatoriska faktorer 

5.2.1 Kompetens och utbildning 

Under vår litteraturgenomgång har vi sett att bristen på kompetens inom AI är stort. Detta gäl-

ler speciellt mindre och medelstora verksamheter som inte har förmågan att konkurrera med 

dem större företagen. Bristen på kompetens dyker även ofta upp som det största eller ett av de 

största problemen gällande verksamheter och AI. De flesta organisationer arbetar inte heller 

med teknologisk utveckling utan deras verksamhet ligger inom andra områden. Deras tek-

niska användning är ofta begränsad eller på en låg nivå. Bristen på kompetens är något som 

våra respondenter alla är överens om. Lösningen på detta varierar dock mellan responden-

terna. Astrid Sjögren förklarar att på AI Sweden vill man istället hjälpa verksamheterna 

att  bli duktiga beställare av AI. Detta är även något som Anders Thoresson lyfter fram:  

 

“Ett sätt är ju att lära sig beställa på ett bra sätt eftersom inte alla kommer att utveckla AI in-

house.” (Appendix D, s.52) 

 

Även Gil et al. (2020) nämner detta som en potentiell lösning till brist på kompetens, där 

verksamheter kan använda sig av färdigutvecklade tredjepartsverktyg/tjänster. Däremot kräver 

det fortfarande viss kunskap inom AI för att säkerställa att beställningen är relevant och pas-

sande för företaget menar Gil et al. (2020). Astrid Sjögren berättar att off-the-shelf AI utveck-

las och förändras väldigt fort, vilket utgör ett problem för mindre företag som inte har möjlig-

heten att konstant utforska vilka möjligheter som finns att tillgå.  

 

Våra respondenter menar att intern utbildning är viktigt, eftersom det är väldigt svårt för de 

flesta att rekrytera den typen av personal. Carl Bengtsson berättar att de vill anställa en AI-

utvecklare, men påpekar att han tror att detta kommer att bli svårt. De är också öppna för att 

utbilda internt och deras utvecklare ser positivt på att fördjupa sin kompetens inom AI-ut-

veckling. Astrid Sjögren menar att det är nästan omöjligt för små och medelstora företag att 

rekrytera AI-kompetent personal eftersom det är brist på denna kompetens, och de som har 

den har många valmöjligheter.  
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5.2.2 Tvärfunktionalitet 

Agrawal, Gans och Goldfarb (2018) skriver att implementation av AI i en del av verksam-

heten kan påverka andra avdelningar, och därför är det viktigt att se över verksamhetens in-

terna gränser och företagsledningen måste fatta beslut angående hur dessa gränser ska föränd-

ras. Samtliga respondenter tar upp vikten av detta. Anders Thoresson och Astrid Sjögren tar 

upp tvärfunktionalitet inom organisationen som en faktor som krävs för att lyckas med AI. 

Carl Bengtsson berättar att tvärfunktionella team används mycket i arbetet för olika områden 

och effekterna av detta har varit positiva och har lett till en ökad kommunikation. Eftersom de 

inte har implementerat någon AI i organisationen kan de inte visa på några effekter som tvär-

funktionalitet har haft på AI. Det som Agrawal, Gans och Goldfarb (2018) argumenterar för 

tyder på att de strukturer som StickerApp redan nu har på plats i organisationen kommer att få 

positiva resultat för organisationen, både för utvecklingsarbetet med AI och för de föränd-

ringar som AI kommer att få på organisationen när AI har verkställts. Carl framhäver att de 

olika teamen för det mesta arbetar självständigt med de resurser de behöver så att de inte ska 

behöva vänta på varandra. Han tar inte upp några negativa konsekvenser som uppkommit av 

att teamen arbetar självständigt. Agrawal, Gans och Goldfarb (2018) menar att införandet av 

AI inom en avdelning kan påverka arbetsprocesserna hos en annan avdelning. Om StickerApp 

använder samma tillvägagångssätt för AI-implementationer som de använder i nuläget, och 

avdelningarna själva får bestämma vilken AI de ska implementera i sitt projekt så kan det 

komma komplicera det självständiga arbetet. Å andra sidan är deras nuvarande inställning till 

AI en strategisk fråga som tar in hela organisationen. De vill involvera alla i organisationen i 

arbetet. De har inte heller resurserna för att kunna utveckla AI på separata håll, utan troligast 

är att AI kommer att införas från en högre nivå, även om den kommer implementeras inom ett 

specifikt användningsområde. Jens Henriksson berättar också att hans arbete som AI-konsult 

för Semcon till största del handlar om att förstå sin data-pipeline och vilka funktioner man vill 

ska lösa vilka problem. Sedan bryta ner delmål och utvärdera och bestämma vad man faktiskt 

kan och ska göra. Detta händer innan man börjar implementerar AI-teknologi. Det ska också 

poängteras att studien som Agrawal et al (2018) gjort undersöker större organisationer där av-

delningar har större resurser och kommunikationen mellan dem är strukturerad annorlunda. 

Jens påpekar också att det är viktigt att man förstår varandra från olika perspektiv. Den tek-

niska sidan av utveckling förstå business-sidan och vice versa. Detta stämmer överens med 

vad Sommerfeld & Moise-Cheung (2016) säger om att olika funktionella delar måste vara 

sammankopplade för att undvika friktion som kan uppstå när de har olika mål. 

5.2.3 Agil utveckling 

Astrid Sjögren menar att agila metoder är viktiga när man ska använda AI eftersom resultaten 

är osäkra och det är svårt att förutspå vad resultatet kommer att bli, särskilt när man har 

mindre erfarenhet. Hon märker också skillnad bland företag som gör detta bra och i hennes 

erfarenhet lyckas dessa bättre med AI än företag som inte gör det. StickerApp använder sig av 

agila metoder i sin utveckling genom att skapa mindre proof-of-concept och itererar dem lite i 

tagit. Denna metod planerar de att använda även i framtiden. Carl Bengtsson anser också att 

AI innebär mycket osäkerhet och han ser detta som en stor skillnad gentemot mer traditionella 

IT-projekt. Man vet inte om eller hur AI-projekt ska lösas, men han ser de agila metoderna 

som ett bra sätt att hantera denna osäkerheten. Sommerfeld och Moise-Cheung (2016) skriver 

att agila metoder används för att snabbt och effektivt kunna svara hantera förändringar. I sin 

studie argumenterar de för att ledningen ska verkställa agila utveckling metoder, speciellt när 

resultatet av projektet är oklart och man måste kunna anpassa sig till oväntade resultat. De på-

står att agila metoder för tvärfunktionella team är en komplicerad uppgift och det finns flera 
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stipulationer och hinder som finns i vägen då man försöker främja kunskapsskapande mellan 

tvärfunktionella team. Det räcker inte att inse vilka fördelar man kan få av att verkställa dessa 

metoder. Alla respondenter menar att tvärfunktionalitet och samarbete mellan flera separata 

avdelningar är kritiskt när man arbetar med något som påverkar alla, vilket AI om inte alltid, 

så nästan alltid gör.  

5.2.4 Samarbete utanför organisationens gränser 

Samarbete med aktörer utanför organisationens gränser uttrycks explicit av våra respondenter, 

och samtliga arbetar även med detta. Anders Thoresson och Astrid Sjögren arbetar på AI 

Sweden, vars uppdrag är att hjälpa företag och erbjuda sin expertis inom ämnet för att skapa 

värde för organisationer. De har i sitt arbete sett positiva resultat av att ta hjälp från aktörer 

utanför organisationen och menar att detta är en viktig faktor för att lyckas med AI. Sticke-

rApp, där Carl Bengtsson arbetar, deltar i AI Swedens projekt för att hjälpa små och medel-

stora företag med AI, och även om de ännu inte har implementerat någon AI, så har samar-

betet med AI Sweden ökat intresset och kunskapen för hur AI kan skapa värde för organisat-

ionen. Carl ser också möjligheter med att samarbeta med andra e-handelsföretag för att hitta 

gemensamma lösningar och det är bra att hålla sig uppdaterad på AI-teknologier. Han påpekar 

dock att han tycker att det är viktigt att StickerApp äger sin AI och data. 

5.3 Tekniska faktorer 

5.3.1 Datahantering 

Data är onekligen den viktigaste komponenten när det kommer till att få ett funktionellt och 

användbart AI verktyg/system. Det gör företag behöver en datahanteringsstrategi för att kunna 

se till att man samlar in relevant data inför användandet av AI. På AI Sweden berättar Astrid 

Sjögren att man arbetar väldigt mycket med verksamheter och deras datahantering. Detta tan-

kesätt delas även av Kiron och Schrage (2020) som skriver att det inte kan finnas en verksam-

hetsstrategi för AI utan att det finns en verksamhetsstrategi för data. Även Jens Henriksson tar 

upp detta där han menar på att utöver en AI-strategi behöver företag även skapa en strategi för 

hur man hanterar datan.  Detta gör datahantering till en avgörande aspekt i en verksamhets 

AI-plan/strategi. Gil et al. (2020) skriver att första steget vid implementering av AI är att ut-

veckla en AI och datahanteringsstrategi.  

 

Walter et al. (2021) nämner även att kvaliteten på datan är ett underskattat problem. Garbage 

in, garbage out (GIGO) är en term som används inom datavetenskap som innebär att bristfäl-

lig datakvalitet producerar dålig resultat. Detta lyfts även upp av Astrid Sjögren som berättar:  

 

“Det viktigaste är ändå data, har man dålig data kommer man få ett dåligt resultat.” (Appen-

dix A, s.39) 

 

Det är därför viktigt för verksamheter att sätta igång med datahantering på rätt sätt innan man 

börjar försöka använda sig av AI. Carl Bengtsson berättar att införandet av AI inte hade fun-

gerat utan datan:  
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“Det hade inte gått annars, allt börjar med datalagring genom vårt data warehouse.” (Ap-

pendix B, s.42). 

 

Verksamheter som vill förbereda införandet av AI, bör därför först och främst se till att börjar 

lagra sin data på rätt sätt, då det underlättar igångsättandet av AI. Detta är något som Jens 

Henriksson lyfter upp som en av de största utmaningarna hos företag med lägre kompetens, 

där han berättar att majoriteten av utvecklingstiden ligger i att sätta upp ett datahanteringssy-

stem för att kunna spara, logga och annotera datan på rätt sätt. En relevant risk till det som 

Jens Henriksson pratar om är något som Walter et al. (2021) tar upp, där han skriver om före-

tag som investerar i AI och datainfrastruktur utan att tillräcklig förståelse för teknologin, löper 

risken att hamna med oduglig data och en olämplig datastrategi.     

 

Även om datainsamling är en kritisk aspekt i användandet av AI, måste det vara relevant data 

som kan användas. Anders Thoresson nämner lite av detta under vår intervju, där han lyfter 

fram att han har hört vissa säga att risken finns för att samla in för mycket data som inte går 

att nyttja helt:  

 

“Jag hör en del som säger att det finns en risk att du samlar på dig för mycket data. Du kom-

mer inte kunna göra nytta av all data du tar in” (Appendix D, s.52)  

 

En väl utvecklad datahanteringsstrategi är därför essentiell för företag. Den bör utvecklas i ett 

tidigt skede i samband med AI-strategin, för att företagen ska kunna lagra och samla in rätt 

och relevant data.  
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6 Slutsats 

I vår studie har vi identierat ett antal strategiska, organisatoriska och tekniska faktorer som på-

verkar små och medelstora organisationers möjlighet att skapa värde med hjälp av AI.  

 

Efter att ha genomfört vår studie har vi sett att värdeskapande med hjälp av AI är möjligt för 

små och medelstora företag, men det kräver kunskap om sin organisation och hur AI kan 

hjälpa organisationen. För att göra detta krävs en AI-strategi som bygger på kunskap om orga-

nisationen och hur AI kan passa in i organisationen. AI-strategin lägger en grund för utveckl-

ingen av användningsfall. Utan en AI-strategi saknar man förståelse för hur oreganisationen 

ska implementera AI-teknologier som skapar värde för organisationen. Användningsfallen bör 

utgå från ett behovsperspektiv eftersom man annars riskerar att skapa användningsfall som 

inte är kopplade till organisationens faktiska problem och därmed inte är värdeskapande. Man 

måste också ha en strategi  

 

Eftersom AI-implementeringar kan innebära stora förändringar över flera delar av verksam-

heten. En tvärfunktionell organisation möjliggör ökad kommunikation och en tydligare bild 

över hur man ska hantera förändringar som uppstår vid implementeringen samt för att koordi-

nera affärsmålen över olika delar av organisationen. AI innebär enligt vår studie en hel del 

osäkerhet och man kan inte alltid förutse resultatet av implementeringen. För att hantera detta 

bör organisationer använda sig av agil utveckling för att hantera oväntade förändringar. 

 

AI bygger på data och för att kunna skapa värde med hjälp av AI måste man säkerställa att 

man har bra data, eftersom dålig data alltid kommer att leda till ett dåligt resultat. Företag 

måste ha en datahantering där man samlar in kvalitativ data och strukturerar den på rätt sätt.  

 

De största utmaningarna vi identifierat med värdeskapande med AI för små och medelstora 

företag är kompetens och datahantering på grund av bristen på den här typen av kompetens. I 

vår studie har vi funnit att kompetens ses som den största utmaningen för att skapa värde för 

små och medelstora företag. Det är svårt för dessa företag att konkurrera med större organisat-

ioner som har större resurser att lägga på rekrytering av AI-kompetent personal. För att lösa 

detta problem visar vår studie att intern utbildning av medarbetare är ett bra tillvägagångssätt. 

Ett annat sätt att hantera bristen på kompetent personal är att beställa AI från tredjepartsleve-

rantör. Denna metod kräver dock god kunskap om vilka teknologier som kan passa organisat-

ionens behov och verksamhet. 

6.1 Vidare forskning 

Utifrån vår tidigare forskning kan vi se att vidare forskning inom AI och SMEs är nödvändigt. 

Vidare kvalitativa forskningar inom SMEs som har implementerat AI kan göras för att utreda 

hur man har överkommit hinder. Vidare forskning kan utföras i form av kvantitativa studier 

för att nå en större urvalsgrupp och därmed undersöka huruvida utmaningarna vi har identifie-

rat stämmer överens med företagets, och hur man därefter överkommit dessa.     

Den snabba utvecklingen av AI kommer säkerligen leda till nya användbara verktyg för 

SMEs, vilket kan leda till nya möjligheter för värdeskapande och kan komma att bli ett rele-

vant forskningsområde.  
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Appendix A 

Respondent: Astrid Sjögren AI Sweden. Genomförd via Google Meets med komplettering via 

mejl. Datum: 22-04-2022 

Vill du berätta lite om din bakgrund inom AI och ditt arbete hos AI Sweden? 

AI Sweden är det nationella centret för tillämpad AI, det är en organisation som är finansierad 

både statligt och privat för att accelerera användandet av AI. Det jag gör på AI Sweden riktar 

sig till små och medelstora företag. Vi är det första projektet som riktar sig till vem som helst, 

vanligtvis arbetar vi med partnerskap. Detta har vi gjort då vi inte känner att vi har adresserat 

gruppen små och medelstora företag tillräckligt mycket, det är den gruppen som minst tagit 

till sig AI, eftersom de har mindre resurser. Därför bestämde vi oss för att starta ett sådant här 

change agent projekt med målet att nå ut mer till små och medelstora företag. Vi har börjat på 

västkusten och vårat mål är att hjälpa 100 västsvenska små och medelstora företag att accele-

rera sin resa. Enda kravet för att vara med är att de ska ha ett intresse för AI. Vi kan prata med 

alla branscher. Just nu är vi fortfarande i början av projektet och vi tar fram material as we go. 

Tanken är att vi ska kunna erbjuda kurser och one-to-one coachning och hjälpa med att göra 

en roadmap och koppla dem ihop med AI Sweden partners som kan hjälpa dem. Vi jobbar 

nära med olika science parks, jag jobbar med high-five framtidsarena i Halmstad, som är en 

inkubator och företagshub. 

Jobbar ni som managementkonsulter? 

Vi är inte konsulter, vi tar inte betalt eller säljer in något och vi vill inte heller konkurrera med 

AI-konsulter som finns, vi ser oss som coacher i den tidiga fasen. Vi hjälper med idé-works-

hops och kopplar ihop med andra som kan hjälpa. Vi är lite tidigare än konsulter. 

Bristen på kunskap om AI hos företag, även stora men framför allt mindre, är något 

man läser mycket om. Är det ett mål med projektet att man ska ge dem en kunskap så 

att de kan använda det själva? 

Ja precis, det är ju därför vi erbjuder kurser och så vidare. Sen är det ju svårt med AI att kunna 

arbeta med det själva, de kanske inte kommer kunna utveckla sina egna metoder eftersom det 

är ganska tungt och det finns inte kompetens och de har inte resurser att anställa AI-experter, 

men de kanske kan putsa på sin datainsamling och sen köpa in antingen en extern konsult el-

ler en färdig metod. Vi försöker snarare hjälpa dem bli duktiga beställare av AI, beroende på 

vilket företag vi pratar med, men det är ofta det som är rimligt. 

Hur ser det ut med off-the-shelf AI och den typen av produkter? 

Det går ju väldigt fort med utvecklingen och det förändras väldigt fort. Det gör det ju också 

svårt för små och medelstora företag eftersom de inte kan ha en research-avdelningen som 

kollar på vilka lösningar som är heta just nu. För några år sedan fanns det knappt ens någon 

off-the-shelf lösning som är användbar, och nu kommer det mer och mer, så om några år 

kommer det säkert finnas lösningar som är väldigt lätta att använda för det flesta. Och där kan 

ju vi också hjälpa till genom att hålla koll på vad som är aktuellt och vad som skulle kunna 

passa dem. Vi vill hjälpa till att tillgängliggöra AI och ta bort rädslan för AI och få det att 

kännas mer greppbart. 
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Hur långt fram är företagen i sin digitala transformation generellt? 

Vi arbetar med Digiresan 2.0 som är ett liknande initiativ för att boosta företag att bli mer di-

gitala. Och där kan vi se att man behöver ha en viss mån av digitalisering på plats om man ska 

kunna ta till sig AI, annars blir det väldigt mycket överkurs. Nu börjar det komma till exempel 

språk verktyg, som kan skapa autogenererade texter och det kan man ju tänka sig att även nå-

gon som inte är så tech-savvy kan använda för att skapa content på sin hemsida. Vi har en 

journalist i vårat team som förberedde sig för en intervju med AI, det var mest på skoj men 

det fungerade väldigt bra, han skrev in vem han skulle hålla intervju med och sen tre frågor 

och sen fyllde AI på med tio frågor till och det blev riktigt bra frågor. Så det kommer mer så-

dant som man kan ha utan att vara så tekniskt kompetent. 

Vilka är de största utmaningarna för att kunna använda AI? 

Kunskap är ju en stor utmaning, så där hjälper vi ju till med kurser. Sen blir det också ett stort 

problem att hitta bra tillämpningsområden. Det är många projekt som misslyckas och då är det 

ofta för att man inte lyckas fokusera på det som är värdeskapande. Man börjar i änden ”vad 

kan AI göra?” istället för ”vilka problem har vi?”. så för att lyckas måste man borra ganska 

djupt i vilka problem har vi och vilka möjligheter finns det. Därefter gå på vilken data man 

har på detta och utifrån den datan välja en metod som passar och där krävs det ganska bra råd-

givning, det kan vara så att datan man har inte är organiserad på ett sådant sätt så att de passar 

med de vanligaste AI-metoderna, så man måste vara flexibel och agil så att det inte blir ett 

monsterprojekt som kostar massa pengar och inte löser problemet utan fokusera på att skapa 

värde. Sen måste man vara inställd på att AI inte är något där man kan först göra A, sen göra 

B och så blir det C, utan det blir ofta lite mer oväntade resultat och man behöver kunna styra 

om och anpassa sig till olika scenarion. 

Märks det skillnad när man jobbar med ett företag som redan har en agil approach 

jämfört med ett företag som inte har det? 

Ja man märker skillnad, vi har tagit fram en mognadsutvärdering där vi kollar på sex olika di-

mensioner  som vi ser som grundstenar för att kunna arbeta med AI. Då är det bland annat vil-

jan att experimentera, sen också ekosystem, att man är van att samarbeta med andra. Det är 

viktigt att man har den vanan. Kompetens in-house, hur duktig är man på att utbilda sin egen 

personal, oftast finns det ingen som har AI-kompetens för det har typ ingen, men förmågan att 

kunna förbättra de man har. Man kollar på hur organisationen ser ut, är man tvärfunktionell? 

Finns det samarbete inom organisationen? Dessa dimensioner handlar om grundförutsätt-

ningar. Strategi är också väldigt viktigt. Om det inte finns en tydlig vision fölr vart man är 

påväg och vilka verktyg som behövs för att nå dit, då lyckas man sällan så det krävs en tydlig 

direktion från ledningen. 

Hur långt är projektet gånget? 

Vi har nu börjat coacha de första, så att nu första månaderna har vi mest tagit fram arbetssätt 

och verktyg. Men nu har vi börjat coacha de första, vissa är helt gröna och vissa hart börjat 

experimentera lite men inte lyckats så väl, vissa är väldigt intresserade, men vet inte var de 

ska börja. Men alla har något intresse. 

Finns det någon speciell bransch som är mer förekommande? 
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Det finns ingen specifik bransch utan det är väldigt blandat, sen finns det vissa där det är mer 

eller mindre tydligt hur mycket AI kommer påverka, till exempel bilindustrin med självkö-

rande bilar. All produktion och all B2C, men det finns egentligen ingen bransch som inte på-

verkas. 

Hur mycket skiljer sig AI-projekt jämfört med andra IT/IS-projekt? 

Det skiljer sig ganska mycket. AI är mycket mer black-box, man stoppar in massa data sen vet 

man inte riktigt vad den gör och så kommer något ut. Det kräver en annan skill, man måste 

göra det agilt. En del it-projekt går ju ändå att göra med en klassisk approach. Sen är ju inte 

AI-riktigt bara ett It-projekt utan det är mycket mer revolutionerande och kan snarare liknas 

med när internet kom. Alla fattar att det är viktigt men det är också lite läskigt och det kan ta 

våra jobb. Så det finns en annan rädsla än när man kanske implementerar ett affärssystem. 

Finns det mycket rädsla att bli av med jobb hos företagen? 

Inte på företagsnivå, men på föreläsningar och så förekommer det frågor om det. Sen när man 

tittar närmare på det ser man att detta snarare är ett beslutstöd än något som kommer ersätta 

en yrkesroll, sen kan det komma längre fram att det blir roller som inte behövs längre. 

Är AI black-boxen ett problem man vill lösa, att man ska förstå allt som händer mellan 

input och output? 

Ja och nej, att företagsledare ska förstå allting är kanske inte det viktigaste, men det finns en 

hel del forskning om vad som kallas XAI, att man ska få mer inblick i vad AI gör. Det kom-

mer nog krävas mer på sikt, med etisk problematik och situationer där det inte får gå snett. 

Det viktigaste är ändå data, har man dålig data kommer man få ett dåligt resultat. Data har 

man mer kontroll över och kan få mer insikt i. XAI kommer bli mer viktigt men just nu, för de 

företagen vi arbetar med är datahanteringen viktigare ur ett day-to-day perspektiv. 

Använder ni några ramverk i erat arbete, exempelvis TAM eller TOE? 

Vi har dem i bakhuvudet och vi utgår från sådana när vi utvecklar våra verktyg, tex mognads-

mätningen för att mäta hur redo de är, och skapa en roadmap. 

Fråga via mejl: 

Du pratade om vikten av att ha en tydlig strategi för AI och att ha tydliga användnings-

fall där de kan implementeras. Vilken av dessa skulle du säga är viktigast? Går det att 

lyckas med AI genom att bara definiera avgränsade användningsfall där AI kan vara 

effektivt utan att ha en organisationsbred AI-strategi? Vilka fördelar kommer av att 

också ha en tydlig AI-strategi? 

Utan ett användningsfall blir det ingen AI implementerat så det är förstås en grundförutsätt-

ning. Det vi ser är att utan en strategi och intention med sitt AI-användande är risken stor att 

de användningsfall som väljs inte är de mest värdeskapande och viktiga för organisationen.  

En organisation som börjar med AI utan en strategi tenderar ofta att hamna i att göra "coola 

grejer" som ser häftiga ut men inte tillför något faktiskt värde till organisation eller kund. Det 

är en av anledningarna till att många företag gör "proof of concepts" med AI men sen aldrig 

lyckas skala upp användandet.  
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Det en strategi bidrar med är att förklara både hur och när AI skall användas samt hur det ska 

bidra till företagets överordnade strategi och vision. Det ger en riktning och en tydlighet när 

det kommer till att välja och implementera användningsfall. Dessutom ökar sannolikheten för 

att lyckas eftersom förankringen hos företaget och ledningsgruppen är starkare hos de som har 

en strategi. Vid AI-arbete är det inte teknologin som är den största utmaningen utan snarare 

människorna och transformationen. Därför behövs strategin också för att kratta manegen och 

förbereda inför förändringen som AI innebär.  

Alltså, det går att bara sätta igång med ett användningsfall, och många gör så, men risken är 

mycket högre att det inte blir något värdefullt av det om man inte har en strategi.  
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Appendix B 

Respondent: Carl Bengtsson StickerApp. Genomförd som fysisk intervju. Datum: 18-05-2022 

Vilken är eran primära verksamhet? 

Det är en e-handel som också har egen produktion. 

Hur har intresset för AI uppkommit? Varför är ni intresserade av att använda AI? 

Grundtanken är automatisering, automatisera tillverkningen av klistermärken, allt har varit su-

permanuellt tidigare. Vi vill automatisera så mycket som möjligt, sen har vi inte hunnit göra 

det, det har varit för mycket jobb och det har gått för bra. Men nu känner vi att vi har ett bra 

läge, vi har resurserna för det. Jag har själv ett stort teknik-intresse, har jobbat med att ut-

veckla e-handelssystem tidigare. Jag såg stora möjligheter med att kunna automatisera till-

verkningen av klistermärken. 

Hur ser produktionen ut i nuläget? 

Nu går kunden in på vår site, laddar upp en bild och så genereras en skärlinje och en tryckfil 

direkt i webbläsaren. Drömmen är att den ska kunna skickas direkt till tryckmaskinen, just nu 

kan den inte det. Någon måste titta på den och redigera den innan vi vågar trycka ut den. Fär-

gerna måste se bra ut och man måste vara säker på att maskinen kan skära den korrekt. Målet 

är egentligen att kunden ska kunna styra allting direkt från sin webbläsare, och det tror vi att 

vi på sikt kan lyckas med. 

Hur kommer AI in i bilden mer specifikt? 

AI ska kunna vara så bra att den kan gissa skärlinjen så exakt att vi vågar trycka ut den direkt. 

Nu har vi en dummare algoritm som inte tränas någonting, den gissar ganska bra men vi vågar 

inte skicka den direkt till produktion. Även att den kan se när något är galet med en fil, om tex 

färgerna inte kommer stämma överens med hur de ser ut i datorn. Då ska den kunna flagga för 

kunden att det kan vara en dålig fil och säga hur filen bör korrigeras. 

Har ni utfört någon AI-mognadsutvärdering? 

Ja det har vi gjort med AI Sweden. Det har egentligen varit jag och två andra som varit intres-

serade av detta så vi har nördat med det lite själva. Men vi har inte fått ut det i hela organisat-

ionen, utan bara experimenterat med det själva så det har varit väldigt spretigt. Folk har tyckt 

väldigt olika och vetat olika mycket om det. 

Har ni kommit vidare med det och fått ut det mer i hela organisationen? 

Vi jobbar ju med AI Sweden, så de har haft föreläsningar och idéworkshops och det har varit 

superuppskattat. Det var bra att någon utifrån kom hit också. Folk har ju olika tekniskt in-

tresse, tex ”jag jobbar på kundtjänst, jag är ingen ingenjör så jag jobbar inte med AI”. 

Har ni märkt några effekter från detta? 
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Den här idéworkshopen hade vi igår så det var nyligen. Men vi har haft föreläsning innan så 

vi hade ett superengagemang. Alla fick skriva ner idéer som jag ska digitalisera, och det är sä-

kert hundra idéer från överallt i bolaget. 

Vad är det för idéer som kommit fram? 

Mycket är monotona uppgifter som de är trötta på att göra. 

Finns det någon rädsla att någon känner att deras jobb kan automatiseras bort? 

Ingen allvarlig rädsla, det finns alltid saker att göra. Tex att kolla fakturor kan man slippa göra 

och istället jobba med en lönsamhetsanalys eller så. Vi har ju heller inte kommit så långt. Nu 

är vi i tillväxtfas, så konsekvensen hade ju isåfall varit att vi behöver rekrytera färre männi-

skor. 

Hur stort är företaget, hur många anställda? 

Hundra anställda och växande. 

Har ni behövt göra några stora verksamhetsförändringar? 

Vi har ju inte kommit så långt med just AI, men om vi byter ut AI mot datadrivet så har vi 

gjort det. Då har vi faktiskt kommit en bit på vägen. Vi har jobbat med datalagring och byggt 

ett data warehouse och vi har en analysavdelning som äger den. Stora beslut går igenom den 

avdelningen så mycket baseras på data. Hon som leder analysavdelningen sitter i lednings-

gruppen. 

Jobbar ni aktivt agilt och tvärfunktionellt? Har det förändrats av att arbeta datadrivet 

och med AI? 

Inte av AI, men generellt för att utveckla vår utvecklingsavdelning så att inte IT-avdelningen 

sitter och ska lösa alla problem utan vi vill involvera hela organisationen i organisationens 

problem. Vi är en e-handel och problemen rör inte bara IT, utan hela företaget, det är företa-

gets problem. Det har inte kommit av bara av AI. 

Har man sett goda effekter av det, att man vet mer vad andra gör? 

Ja vi har mycket mer dialog så det blir inte tex ”it skulle fixa det, ja men marknad har inte 

gjort någon strategi för det”. Så nu gör man det ihop. Det har gjort tekniken mindre mystisk 

då alla har mer koll på processen. Man ser inte problemen som ett it-problem utan ett verk-

samhetsproblem som löses med it. 

Jobbar man någonting projektbaserat med formella team? 

Vi har olika områden, tex kundresan är ett team som driver sina projekt, teknikplattformen är 

ett annat. Så vi försöker separera dem, så att teamen kan jobba på egen hand med de resurser 

som krävs så de kan lösa problemen utan att vänta på någon annan. 

Att ni redan är datadrivna, förenklar det införandet av AI? 

Det hade inte gått annars, allt börjar med datalagring genom vårt data warehouse. Modellerna 

i sig är egentligen inte så svåra att applicera. När man har bestämt sig för vilka problem man 
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vill lösa, har man då inte data för det så går det inte. Arkitekturen är också viktig, hur lägger 

vi in och strukturerar data. Vi har en utvecklare just nu och vi vill ta in en till mer senior ut-

vecklare för att jobba med datalagringen och arkitekturen för det. 

Har ni tydligt avgränsade användningsfall där ni vill implementera AI? 

Vi har många avgränsade användningsfall haha. Det finns många olika projekt. Det är också 

svårt att avgöra vilka projekt som kan genomföras eftersom vi inte har den här seniora perso-

nen som kan avväga vilka projekt som är svåra och mindre svåra. Det här med att generera 

skärlinje kanske är ett forskningsprojekt på tre år, eller så är det jätteenkelt, det vet vi helt en-

kelt inte och så är det med alla de här projekten. 

Har ni några tankar på projekt som är lätta respektive svåra att genomföra? 

Ett autosvar på kundtjänst, alltså en chattbot är ju enkelt. Det finns tjänster där som man kan 

beställa. Sen ett svårt kan vara om ett klistermärke ska vara transparent, om tex ögonen ska 

vara genomskinliga. Det hade varit jättebra, men det vet inte alls hur vi ska lösa om det ens är 

möjligt. 

Vill ni ha AI-utvecklingen in-house eller tror ni att ni kommer beställa eller ta en extern 

konsult? 

Vi vill göra som mycket själva som möjligt. Vi vill lära oss själva hur vi gör det. Samtidigt 

kommer vi behöva ta hjälp utifrån också. 

Har ni kollat på någon specifik leverantör? 

Vi har kollat på indiska utvecklare, vi har folk som jobbar där redan nu. Sedan att ha täv-

lingar, som hackathon med prispengar där man ska bevisa någon tes man har. Mycket av pro-

blemet ligger ju där just nu, att kunna bevisa att vi kan skapa värde ur den här idéen. 

Jag hade en intervju med Astrid Sjögren på AI Sweden och hon pratade om att målet är 

att göra företag till duktiga beställare av AI. Hur går ni tillväga för att bli duktiga be-

ställare av AI? 

Det är en jävligt bra fråga haha. Jag pluggar ju mycket själv just nu och testar lite enkla test-

projekt, men det är svårt att vidare till ledningsgruppen och få någon att förstå som inte pro-

grammerat att sätta sig in i det, det går typ inte. Man måste ju någon tekniskt kunnig som kan 

göra den tekniska beställningen, men sen måste alla andra i bolaget förstå vad den ska använ-

das till, hur den gör nytta. Där har AI Sweden varit till stor hjälp med föreläsning och works-

hop. Men jag vet faktiskt inte, kanske ha enklare AI-utbildningar inom företaget och sedan 

har någon som överser implementeringen så att man inte bara skickar en idé till en leverantör. 

Vad tror man att kostnaden kan bli för sådana här projekt? 

Just nu har vi väl inga så ”home runs” utan det är små projekt lite överallt så det är kanske 

inga jättesummor. Vi hoppas väl att vi får någon idé om vad kostnaden kan landa på när vi 

blivit mer erfarna inom AI, men just nu har vi ingen aning eftersom vi inte har gjort något än. 

Har ni jobbat något med något utanför organisationens gränser, tex andra företag? 
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Det har vi inte gjort så mycket, men det hade nog varit hjälpsamt. Vi är ju en e-handel så det 

finns ju mycket basic grejer som kan fungera för många e-handlare. 

Nu arbetar ni ju med AI Sweden. Finns det ett slutmål på det projekt då ni känner att ni 

inte behöver mer hjälp, eller kommer ni alltid arbeta med AI Sweden eller liknande or-

ganisationer? 

Jag tror att det alltid är bra att ta hjälp utifrån, vad man än gör. Någon som vet mycket och 

kan uppmärksamma en på saker. Tex ”nu finns det en ny modell som gör detta”. Det kanske 

man aldrig hade hittat annars. Men vi vill ändå känna att vi äger AI:n, att vi kan hantera den 

och att den är en del av organisationen. 

Om man jämför AI-projekt med andra IT-projekt, vilka skillnader ser ni där? 

Vi vet ju alltid att vi kan lösa IT-projekt, det handlar bara om hur lång tid det tar. Med AI-pro-

jekt vet vi inte om det kan lösas. Osäkerheten är det svåraste, att gå all in på ett projekt som 

man inte vet kommer att fungera. 

Vi jobbar ju agilt som grundtanke, med små iterationer. Man skapar ett jättelitet proof-of-con-

cept, itererar den litegrann. När vi kan bevisa att den funkar, då kan vi angripa den som ett IT-

projekt och implementera den skarpt i våra riktiga miljöer. Men just nu är det bara ett rese-

arch-projekt. Det ska ju landa i organisationen som helhet så att alla håller med om vad som 

ska göras. 

Vilken är din roll specifikt i stickerapp? 

Jag var med och grundade, sen har jag varit IT-chef och VD. Nu har vi en VD. Men min roll 

handlar mycket om AI och att bli datadriven, analys och liknande. 

Jobbar ni något med IT-governance och AI-governance? 

Vi har lite egna ramverk. Sen blev vi hackade, vilket gjorde att vi skulle bli PCI-certifierade 

så genom det kom väldigt mycket. Så mycket handlar om IT-säkerhet. 

Finns det någon tanke på hur man ska hantera risker med AI, tex när man ska avbryta 

ett projekt eller styra om för att det kostar för mycket eller inte kommer att lyckas? 

Det har vi inte tänkt så mycket, det är ju en bra tanke. Vi vill ju just nu testa och så får det 

misslyckas, men det får ju tråkiga följder om man bara låter det misslyckas. Men vi vill kunna 

testa fritt mer. 

Det kanske finns ett värde i det. Att det är dumt att göra det i början. Man lär sig mycket på att 

misslyckas, så ett projekt kan vara lyckat i att man lärde sig mycket även om den ekonomiska 

biten misslyckades? 

Jag tror därför det är skönt om vi har de i en isolerad bubbla där de inte kan göra skada, utan 

vi kan skrota utan att det påverkar någon annan del av företaget. När det sen ska in i själva or-

ganisationen kommer ju governance in i bilden mer. Innan dess är det ju bara en sandlåda där 

det finns utrymme för att misslyckas. 

När tror du att ni kan flytta över ett projekt från sandlådan in i organisationen? 
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Det första kommer vara ett jätteenkelt projekt, typ en chattbot som är väldigt lätt att sätta in i 

organisationen. Vi tänker att vi ska göra några sådana enkla för att komma igång med det och 

sedan göra svårare grejer. Men jag tror att vi kan börja göra det väldigt snart. 

Sen vill fortsätta hålla upp detta intresset inom hela organisationen som vi skapat nu, så att 

alla inom företaget är intresserade av att göra detta mer. 

Tror ni att ni kan öka kompetensen internt och göra det möjligt för anställda inom före-

taget att utbilda sig mer inom AI? 

Ja det tror jag. Vi har en kille på analysavdelningen som jobbat med ett maskininlärningspro-

jekt som vi frågade om han ville jobba mer med, och det ville han. Sen behöver vi ta in någon 

mer senior som har högre kompetens inom området. 

Tror ni att det kommer vara lätt att få in någon sådan senior AI-utvecklare? 

Nej det kommer nog vara väldigt svårt. Det kan ju bli att vi mer får vidareutveckla oss själva 

och ta in konsult eller så? 

Hur ser den tekniska kompetensen ut inom företaget generellt? 

Generellt är det ganska låg teknisk kompetens sett över hela organisationen, alla avdelningar 

förutom IT och analys. 

Vill ni öka den generella tekniska kompetensen? 

Det hade ju varit bra om fler kunde koda enklare script eller så, men det behövs egentligen 

inte i nuläget. Men det är bra om man förstår tekniken lite mer så att man kan komma med 

idéer. Fortsätta ha idéworkshops och liknande. Vi märkte att folk förstod ganska snabbt vad 

det innebar. 
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Appendix C 

Respondent: Jens Henriksson, Semcon. Genomförd via MS Teams. Datum: 09-06-2022 

Vill du berätta lite om din bakgrund inom AI och ditt arbete på Semcon, vad din yrkes-

roll är och så? 

Jag började min karriär med ett ex-jobb på Semcon 2015, då fanns det inte så mycket hype 

inom AI, det fanns hype men i andra delar av världen. Började egentligen med sensofunktion 

och algoritmutveckling med hjälp av flera sensorer, men ganska direkt efter min masterupp-

sats så började vi spåna in på lite AOI-drivande metoder. Vi fokuserade på ett ämne som kal-

las deep learning, djup maskininlärning. Handlar framför om djupa neurala nätverk, det är 

olinjära ekvationer som man lägger på rad och du lägger väldigt många av dessa på rad med 

väldigt många olika variabler, och upplärningen är att den lär sig vad den ska sätta de här va-

riablerna till då. Det visade sig vara väldigt effektivt. Så vi började med detta i slutet på 2015 

och kom igång väldigt bra, hade intressanta resultat jämfört med den akademiska världen då, 

med landskapet som det var då. Vi började egentligen använda detta på Lidar-data, laserstrålar 

och och fick väldigt bra resultat. Sen så fortsatte vi med det och vi har i dagsläget applicerat 

det på all form av data, sensordata, text, ljud, bilder osv. Så sen dess har vi haft väldigt många 

olika uppdrag, väldigt varierande uppdrag inom maskininlärning framför allt. 

Jobbar ni så att ni utvecklar en egen produkt, eller är det mer konsultuppdrag för kun-

der? 

Ja, semcon är ett konsultföretag och har som målsättning att vi har nästintill noll produkt, utan 

vi säljer kompetensen av våra konsulter. Med det sagt så är vi väldigt aktiva inom forskning, 

flertalet forskningsprojekt som kontinuerligt löper på semcon. Vi har som målsättning att vi 

vill ligga i fronten och ser det som en stor fördel att om vi har varit med i väldigt nytänkande 

saker så är det också enklare att hitta uppdrag för det och vi har även en edge att erbjuda våra 

kunder. 

De kunder som ni arbetar med, är det företag som har en hög nivå av teknisk kompe-

tens, eller varierar det? 

Generellt så är det företag som har hög tech, sen så är ju AI lite mer eller mindre moget i olika 

branscher. Många företag eller kunder har ju en bra pipeline för att logga data och sätta upp 

och ha mycket data sen många år tillbaka. Så för dessa kunder visar vi hur man kan använda 

datan, sätter upp lite proof-of-concept och utvärderar deras värdekedjor, vad man kan göra 

med datan och så. Sen så har vi också kunder som är lite längre bak, som behöver hjälp med 

själva pipelinen, så då kan det vara allting från vad är det för data vi kan logga som följer 

vissa lagkrav och sätta upp den pipelinen då så att man kommer från start till mål, hela den 

kedjan. 

Vilka är de största problemen och utmaningarna för att utveckla med ett företag som 

har lägre teknisk kompetens, sämre datastruktur osv? 

Det är väl egentligen att komma till någon punkt där vi kan prata med varandra. Jag skulle 

säga att majoriteten av utvecklingstid är att förstå hur pipelinen funkar och hur den ska funka. 

Att datan är rätt, att den inte är korrupt. Så att få igång hela det flödet med loggning, annote-

ring och var man sparar datan att man får upp hela den biten så att man får det att snurra. Sen 
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så själva utveckling av AI, jag skulle säga att det är en mindre bit, när hela kedjan är uppe och 

snurrar går själva AI-utvecklningen relativt fort, den brukar tugga i bakgrunden när den trä-

nar. Så jag skulle säga att svårigheten är att få upp pipelinen, att den är robust. 

Hur kopplar man ihop datahanteringen och algoritmutvecklingen med verksamhetspro-

blemen så att AI faktiskt skapar ett reellt värde för organisationen? Jobbar ni med den 

biten också? 

Om man börjar med själva grunden. Verifiering av AI finns och vi jobbar ganska flitigt med 

det, framför att mot autonoma fordon för där har du en helt annan process för verifiering. Det 

funkar inte bara att säga att den är si och så mycket bättre. Om du har ett icke-säkerhetskri-

tiskt system så kan du testa metoden på en delmängd av din data, du behöver inte testa den på 

allt och du kan ge den till en liten mängd av dina kunder, köra ut den på en liten marknad 

först. Därifrån testa och se att det funkar som testningen visade och sedan se om resultatet 

faktiskt blir bättre. Så där är det väldigt mycket enklare. I säkerhetskritiska applikationer blir 

det väldigt mycket tyngre. Där måste du kunna påvisa att det funkar bra från start. Så det krä-

ver väldigt mycket mer testning och en väldigt mycket längre procedur. Man måste följa stan-

darder och lagar och så. Där är vi inte riktigt i mål än, det är ingen som är det. Framför allt för 

autonoma bilar är det fortfarande så att man sitter med fallback-kravet är föraren är ansvarig 

och liknande. Så där är det inte någon som är i mål. 

Jag läste att du arbetat med standarden ISO 26262 och maskininlärning, vill du berätta 

lite om det? 

ISO-standarden är inte kompatibel med AI därför att hela standarden är uppbyggd för att hitta 

systematiska fel i hårdvara och mjukvara. Det är en standard för att minimera antalet fel som 

du har i din kod. Vi gick igenom alla guidelines som står i standarden för att förstå hur detta 

ska översättas till utveckling av maskininlärning. Vi märkte att flera av dessa inte gör någon 

nytta, eftersom de ämnar till att hitta fel när du väl kodar, men när du använder AI handlar det 

om en modell, träningsdata och själva evalueringen av data. Så vi såg att du kan absolut an-

vända dig av den, men den kommer inte ge någonting. Då var frågeställningen ”vad kan man 

använda istället”? Så då kom vi fram till att vi behöver fler verktyg för att dels kunna förstå 

modellen, dels för att förstå datasetet och även själva verifieringsprocessen när du väl har en 

färdig modell. Så detta var 2018 vi började med det, och efter dess har det kommit andra stan-

darder och det är kontinuerlig uppdatering av andra standarder som ska försöka definiera den 

här verifieringsprocessen mot säkerhetskritiska algoritmer. Med icke-säkerhetskritiska algorit-

mer så kan du köra en liten roll-out med en delmängd av din data för att visa att den funkar. 

Så efter det så kom vi fram till ISO 21448 som heter sotif som var lite mer ämnad att ta hand 

om AI-bitarna för säkerhetskritiska applikationer. Där jobbar man med frågeställningen ”hur 

kan jag verifiera att funktionen gör det jag ville att den skulle göra från början?”. Den kom 

2019 och har fått lite kritik och det har kommit en ny runda nu 2022. Jag vet inte om den har 

släppts än. 

Dessa ISO-standarder, är dessa ett problem framför allt inom säkerhetskritiska system, 

eller gäller det alla typer av AI-utveckling? 

Från den säkerhetskritiska sidan, det är där jag jobbar så den känner jag att jag kan bra. Det 

finns och utvecklas standarder kontinuerligt. Problematiken är ju att om det ska vara en stan-

dard så får det vara rätt så generella statements som är applicerbara på många olika områden. 

Det blir ett problem för då blir de väldigt vaga i det de säger så det är lätt att säga att man föl-

jer dem utan att ge några specifika bevis i min mening, iochmed att de saknar konkreta 
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exempel på vad de ska göra. Och om man då tar den icke-säkerhetskritiska så finns det några, 

jag kan de inte vid namn, men där är det lite mer fritt spelrum. Det har kommit lite eu-regle-

ring på vad det är man får göra och vilken data man får spara. Gdpr är ett bra exempel på det, 

vilka företag som får spara vad. Att man måste säkerställa att det är säkert. Så sånt finns ju, 

sen är det en gråzon om vad det är man får göra med datan, där finns inte jättemycket regle-

ring, vilket jag tycker är lite läskigt. 

Jag tänkte ta en fråga som är lite mer öppen. Jag intervjuade ett företag, ett medelstort 

företag, 100 anställda. De har börjat arbeta lite med AI, de har inte implementerat 

några algoritmer än, de ska börja göra det. De letar efter en senior AI-utvecklare. Om vi 

säger att du skulle erbjudas den här tjänsten, vad skulle du ha för krav på det här före-

taget för att känna att du skulle kunna leverera ett bra AI-resultatet. Det är ett företag 

inom AI (menade e-handel), de tillverkar klistermärken och deras mål är att automati-

sera den processen. Det är inte säkerhetskritisk. 

Själva ordet AI är extremt brett. Om man går tillbaka till 60 och 70 talet när ordet coinades 

och grundades så var det egentligen väldigt mycket in med input, tolka den och gör något där-

efter. Så det kunde vara bara ett par if-statements som skulle kunna definiera AI. Sen har du ju 

underfältet som är maskininlärning. När man snackar om AI och tillverkning så blir det lite 

mer åt robotik, utvecklingsprocess. Så frågan som jag skulle ha är ju då, kan man specificera 

upp dessa konkreta målen man vill att AI ska lösa, och därifrån bryta ner dem i delmål. Tex vi 

kommer ha funktion A som löser delmål A, vi har funktion B och C som löser delmål B osv. 

Så att man kan specificera upp vad det är för mål, är de rimliga, kan vi bryta ner dem i saker 

vi faktiskt kan göra och hur löser vi det då. Sen om det är AI eller inte är mindre relevant. 

Det här företaget är inte så tekniskt kompetent, de har ett data-warehouse så de är mer 

datadrivna, men inom organisationen så finns det inte så många med en teknisk bak-

grund. Hur kan någon som inte kan så mycket om AI bli bättre på att visualisera dessa 

delmål? 

Jag har två problem med det. Om vi börjar med AI-biten hade jag börjat med att sätta upp 

grunderna, vad är det som finns och vad kan vi mäta, vad är redan digitalt idag? Och sen för-

söka få upp den här, hela pipelinen. Först ta den biten innan jag ens funderar på att göra något 

smart. Sen den andra biten, hur man kan skära ut den här linjen som du beskriver. För mig är 

det en produktionslösning och jag menar om det är så att det alltid sker på samma sätt så kan 

man ju hitta robotar som kan göra de rörelserna. Och det är för mig en annan sak. Det är två 

olika saker. Den ena är en tillverkningsprocess och den andra är mig hur man digitaliserar. Så 

jag ser det som två nästan helt frånkopplade saker. 

När jag ställer den här frågan så buntar jag ihop två saker som du ser som helt separata 

till samma sak. Tror du att det ofta är ett problem när man pratar om AI, att man tar in 

väldigt många olika separata problem och säger AI, och att bilden då blir skev i hur 

man ska lösa problemen? 

Ja, absolut! Som exempel med en autonom bil som kör och klarar att köra från A till B, det är 

AI. Definitionen på AI är att den lyssnar på omvärlden och gör någonting. En brödrost exem-

pelvis klickar ner och ger dig ett varmt bröd, det är också AI ur den definitionen. Det är ett 

vitt spektrum så personligen försöker jag undvika ordet AI så mycket som möjligt och när nå-

gon nämner det är min rekommendation ”vad menar du med det?”. Det låter mer som robotik 

för produktionen och digitalisering för hur man hanterar data. Så min rekommendation är att 

förklara vad du menar med andra ord än AI. 
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Kan det vara svårt att koppla ihop det affärsrelaterade med den tekniska biten? 

Blir det för långt mellan dem blir det ett problem. Det måste finnas en gemensam nämnare i 

vad man pratar om. Man måste kunna visualisera datan på ett lättläst sätt. Och från business-

sidan måste man förstå sitt business-case och hur produktionen ser ut. 

Kan det vara dumt att ha en AI-strategi eftersom det innefattar så många olika saker? 

Eftersom den ska gälla hela företaget måste den ju vara ganska generell. 

Jag tycker absolut att man ska ha en AI-strategi. Man kommer behöva dela upp den. Man 

måste ha en strategi för robotik-delen och produktionen och behöver ha en strategi för hur 

man hanterar data. Sen kommer man säkerligen kunna ha en AI-strategi från business-sidan, 

hur man ska bygga upp ett business-case. Om man ska ha det i en strategi eller om man ska ha 

flera olika vet jag inte. 

Vad hade du velat se i en AI-strategi? Vilka bitar hade du velat kunna identifiera för att 

se att det är en bra strategi? Både rent tekniska och mer business-relaterade bitar. 

Det är en bred fråga och det kommer variera beroende på vilket företag det är, men generellt 

så tror jag att du måste formulera vilket sätt du arbetar med data på. Det skulle kunna vara din 

pipeline, vad kommer du använda för data, vilken data kommer du att spara och hur. Jag tror 

man ska separera på det och på tillverkningsprocessen om det är ett tillverkningsföretag. 

Går det att lyckas med en bra datahantering även om man inte har en teknisk bak-

grund? 

Det är väldigt svårt att säga. Om man har absolut noll digitalisering blir det väldigt svårt. Du 

vill kunna få digital information från maskiner och liknande. Så den biten kan bli väldigt 

tidskrävande och väldigt dyr så det är svårt att säga. Sen kan det vara enklare. Om du till ex-

empel redan har dina maskiner online kanske det bara handlar om att ta in information och ka-

tegorisera. Så det kan handla om några veckor till ett år, kanske flera år. 
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Appendix D 

Respondent: Anders Thoresson, AI Sweden. Genomförd via MS Teams med komplettering 

via mejl. Datum: 09-06-2022 

Vill du berätta om din bakgrund inom AI och ditt arbete med AI Sweden? 

Min egen bakgrund är 20 år som teknikjournalist. Jag har jobbat på tidningen NyTeknik för 

längesen och sedan Har jag frilansat de senaste 16-17 åren innan jag fick frågan att jobba på 

lindholmen science park som projektledare i ett projekt där AI Sweden var en utav projektdel-

tagarna och sen var det ett antal mediebolag och projektet gick ut på att hjälpa mediebran-

schen att utforska hur AI kan vara ett verktyg för dem, både i de redaktionella processerna för 

de enskilda reportrarna, men även på företagsnivå och systemnivå. Och det projektet hade jag 

på halvtid och under resans gång, jag började på lindholmen science park i mars 2020. Sedan 

jag har fått fler roller så nu jobbar jag heltid på LSP och heltid på AI Sweden sedan ett år till-

baka ungefär. Jag jobbar i en roll som matchar väldigt väl med det som du pratar om för AI 

Sweden är ju Sveriges nationella center för tillämpad AI. Vi har en bred basfinansiering från 

Vinnova och sedan har vi ett upplägg där man som organisation, oavsett om man är privat el-

ler offentlig verksamhet, kan bli partner hos AI Sweden. Det kostar pengar beroende på hur 

stor man är och då får man ta del av partnererbjudandet som är olika verktyg, olika nätverk 

osv. I det upplägget så har vi inte riktigt nått små och medelstora företag. Det är många stora 

organisationer, kommuner, regioner och stora svenska och internationella företag. Och sen har 

vi en del mindre företag, men då drar de mer åt teknik-uppstartshållet så de är med i vår start-

up satsning så de är ju mer AI-by-heart på något sätt. Men ”Olles bil och meck AB” som inte 

är ett dugg intresserade av AI, men skulle kunna dra nytta av AI, de har vi inte nått i vårt trad-

itionella partnererbjudande om man nu kan kalla det traditionellt i en organisation som är tre 

år gammal, men initiala partnererbjudandet. Och sedan sökte vi och fick finansiering från till-

växtverket förra sommaren när EU sköt till pengar i ett pandemistöd för att den europeiska 

ekonomin skulle komma igång igen efter pandemin. Så då fick vi pengar för att kunna börja 

jobba med bolag som vi inte dittills hade haft något erbjudande för och därmed inte heller 

nått. Så att nu har jag och tre kollegor en roll som kallas ”AI Change Agent” där vi ska fun-

gera som ett stöd, västra götalands-regionen och region Halland är med som finansiärer i det. 

Vi ska jobba mot SME i Västra Götaland och Halland i att hjälpa bolag. Vi ser att den stora 

utmaningen inte är det tekniska utan det organisatoriska. Det är att förstå att man som VD 

som en helt ny verktygslåda med hjälp av AI till att lösa problem som man tidigare fått ta sig 

an manuellt eller som man tidigare inte haft någon möjlighet att ta sig an överhuvudtaget. Så 

det ska vi stötta bolag med framtill nästa sommar till att börja med. 

Vill är det största utmaningarna som SME står inför när det kommer till AI? 

Jag tror att det finns två utmaningar. Den första är att inte fastna i att tänka på AI som en tek-

nik. De flesta bolag är inte teknikutvecklande bolag överhuvudtaget, och utav de bolag som är 

teknikutvecklande är det väldigt få som kommer att arbeta med AI ur ett tekniskt perspektiv. 

Men tänker man på AI och du är en livsmedelsproducent då kanske AI inte känns som något 

för dig. Jag pratade med ett bolag för några veckor sedan. Det är en cateringfirma, ett storkök 

som levererar mat till olika butiker och de vet att vilka beställningar de får är väldigt väderbe-

roende. Det får konsekvenser för de vill veta vilken typ av mat de ska producera för att det 

blir ett minskat svinn om de producerar rätt grejer, men de vill också veta hur de ska bemanna 

deras kök eftersom vissa maträtter kräver mer personal och vill man kunna ringa in 
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timanställda och vissa maträtter är kanske en köttgryta, vilket inte kräver lika mycket personal 

som om man ska göra wraps för hand. Om man tänker på AI som en teknik är det inte uppen-

bart att AI skulle kunna lösa de problemen, men om man istället utgår från åtta förmågor vi 

brukar prata om att AI ger. Tänker man på att AI kan prognostisera, då har man helt plötsligt 

ett nytt sätt att göra prognoser och då kan du närma dig AI. Så att tänka på det som möjlighet 

och inte teknik eller effekt och inte teknik är väldigt viktigt. Detta är ett hinder för många. Se-

dan är det också ett hinder tid. För är du ett småföretag och sitter som VD så har du fullt upp 

med annat. Och ska man då närma sig något så okänt så finns det alltid något mer angeläget. 

Så de två sakerna i kombination och när det då upplevs som något så svårt och oformlig mate-

ria. Man vet inte riktigt vad man ska göra med den, den känns väldigt teknisk. Och om man då 

också har massa andra saker att göra blir det väldigt svårt att prioritera. Förändringen kommer 

man inte åt genom att hjälpa dem att hitta mer tid, utan man måste hjälpa dem att se möjlig-

heterna med detta och då skapa tid för det. Det är ett verktyg för företagsutveckling och det 

jobbar du med som VD eller teknikchef hela tiden. 

Tycker du att AI som ord är problematiskt eftersom det buntar ihop många separata sa-

ker? 

Det är väl en allmän känsla att det ligger mycket i det resonemanget. Gränsen för vad som är 

AI flyttas hela tiden fram och det känns lite som science fiction också på något sätt. Jag har ett 

exempel från jönköping där de har jobbat på liknande sätt, teknikparken i Jönköping och Jön-

köpings högskola, som vi jobbar. Man hittar företag i lokala näringslivet, man har lite inspi-

rationsföreläsningar för dem för att se vilka som är nyfikna. Sen har man lite workshops för 

de som är intresserade som de kan få hjälp av. Så de behöver inte ligga den tekniska frontlin-

jen för det är inte det som är det viktiga. Och ett case som de har berättat om som väldigt 

framgångsrikt är ett litet företag, en plasttillverkare som gör plastprodukter, bla bärplockare 

som används för att plocka lingon och blåbär i skogen. Och den utmaningen de hade, var att 

de stänger ner på sommaren för semesteruppehåll vilket innebär att de producerade bärplock-

arna på våren, men sen visste de inte om det här kommer att vara en bärsäsong, så våra kunder 

kommer att köpa många bärplockare, så de försökte gissa och anpassa produktionen till vad 

de trodde att efterfrågan skulle vara. De gissade ganska mycket fel. Så de kom in i diskuss-

ionen med ett superkonkret problem med Jönköping Science Park och JH. Och då kunde de 

bli ihopkopplade med några studenter på JH som kunde ta färdiga prognosmodeller som fanns 

på tex hugging face och github och sedan med deras produktionsdata, med väderdata från 

smhi och någon datakälla som sade någonting om bärtillgången så kunde de på ett projektar-

bete på bara några veckor bygga en prognosmodell som slog deras egen modell med 60-70% i 

träffsäkerhet. Den tillämpningen, men tanke på tiden den tog att bygga så är den ju inte så tek-

niskt komplicerat och datakällorna fanns. Så det fanns ingenting i den faktiska tekniska till-

lämpningen som egentligen är värt att häpna över eller lyfta fram. Men det som gör att jag tar 

fram den på föreläsningar är just det här företaget så är ju inte det viktiga att göra något som 

blir en häpnadsväckande grej på en stor AI-konferens utan det är ju något som hjälper dem att 

föra sin verksamhet framåt. Det resonemanget du hade med att AI är så många olika saker 

kopplar till det här. Jag tror att man hela tiden glömmer bort de här enkla grejerna som fak-

tiskt skapar värde. För i media är det alltid de här spetsgrejerna, som ”nu har google deep 

mind gjort något som slår stormästaren i GO”, det är dessa häpnadsväckande grejerna. Det 

gör att de här småföretagen kommer hela tiden känna att AI inte är för dem, tex en brödrost-

tillverkare. Det är sånt Volvos självkörande bilar, eller Google som håller på med sånt men 

det är för komplicerat för oss. Men de kanske kan skapa en brödrost som aldrig bränner brö-

det, för den har någon sensor som känner av rostningsgraden eller något. 

Hur ska man skapa en bra AI-strategi? 
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En viktig grej är ju att närma sig detta från ett behovsperspektiv. Man ska ju inte tänka att ”vi 

vill använda den här tekniken” och sedan hitta sätt att använda tekniken på. Man kommer ju 

börja leta efter vad det är som tex skapar svinn eller varför förlorar vi affärer, varför blir vi var 

tionde produkt fellaackad i vår lackeringsmaskin. Hitta de kostnadsdrivande sakerna i verk-

samheten. Ibland kommer det att vara AI och ibland något helt annat. Så att en viktig del i 

strategiarbetet är ju att ge så många medarbetare som möjligt en insikt i vilka förmågor AI 

har, tex vad AI kan se. ”ja okej, men jag som står vid produktionslinan och använder ögonen, 

hur kan AI hjälpa mig?”. Får man ut det i företaget, eftersom företagsledningen själv vet inte 

alla de här pain-pointsen som finns i en verksamhet. Men det är ju inte en strategi, utan det är 

ju en förutsättning. En strategi är ju att samla in de här idéerna, utvärdera idéerna, ställa idéer 

mot varandra för att prioritera mellan ideer. Vad verkar vara en värdeskapande användning av 

AI och börja ett utvecklingsarbete då. Och i det är finns också idéen om proof-of-concept, att 

man ska göra ”pocar”, men problemet med dem är att de väldigt ofta blir teknikorienterade 

därför att man hart en teknik och man vill testa om man kan använda tekniken. Vi pratar mer 

om proof of value, att hitta ställen där man inte vill testa om AI fungerar som teknik, utan 

hitta ställen där AI tillför ett värde. Det är ju ett strategiskt ledningsbeslut. Vad är det för typ 

av AI projekt vi ska ge oss in i. Ska vi ta oss in i teknikens mer råa tekniska möjligheter eller 

är målet att hitta de områden där tekniken kan få in ett värde i organisationen. Det är också en 

sådan typisk strategisk. 

Kan det vara ett problem att kalla det AI-strategi? 

För att komma igång med AI-arbete kan det vara bra att ha en separat AI-strategi, sedan är det 

viktigt att den synkar väl med den övergripande företagsvisionen. Sen ser vi ju att riktigt AI-

mogna organisationer har inte kvar en AI-strategi, eftersom när man verkligen är mogen och 

förstår AI, då blir det en naturlig verktygslåda. Sen behöver du förmodligen fortfarande de här 

metoderna för att utvärdera olika idéer, men det skiljer sig inte från hur man utvärderar andra 

investeringar man ska göra. Så att den uttalade AI-strategin är bra för att sätta AI på agendan 

och att man göra det här samlade greppet från AI som teknik till att AI ska skapa värde. Men 

på sikt har du helt rätt att då vill man inte ha den för då tillför den ingenting. 

Hur ska man gå tillväga för en bra och effektiv datahantering? 

Jag hör lite olika svar på det och jag vet inte riktigt var vi står inom det just. Jag hör en del 

som säger att det finns en risk att du samlar på dig för mycket data. Du kommer inte kunna 

göra nytta av all data du tar in. Sedan säger andra att man ska ta in så mycket data som möj-

ligt, för du vet inte vilken data du kommer behöva i framtiden. Oavsett ska du inte börja med 

att bygga ett data-warehouse och samla data på bred front innan du har proof-of-value. Du 

måste bygga en stark tro på att AI faktiskt har ett värde att tillföra innan du börjar med den ty-

pen av initiativ ändå, för det finns så mycket lärande att göra i de här första proof-of-value 

också. Så att det är ändå att oavsett vilken av dem man tror på som kommer den ett steg se-

nare i en AI-resa. 

Hur kan man hantera bristen på kompetent AI-personal? 

Ett sätt är ju att lära sig beställa på ett bra sätt eftersom inte alla kommer att utveckla AI in-

house. Ett annat sätt är att identifiera individer som finns inom företaget idag som man kan 

tänka sig har ett intresse för att lära sig om AI. Antingen så långt att de kan utveckla, eller så 

att de kan stå för beställarkompetens. Du behöver någon som kan förstå verksamhetens behov 

och kan prata med teknikerna på teknikernas språk, antingen en intern utvecklare eller en ex-

tern konsult, ”vad är det vi ska bygga?”. Den typen av kompetens, det är lättare tillföra den 
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här översiktliga AI-förståelsen, inte så att du kan utveckla själv, men åtminstone de här åtta 

olika förmågorna och idéerna om vad som går att göra med AI till någon som förstår verk-

samheten, än att ta någon som förstår tekniken på djupet, och på allvar förstår alla ins and outs 

på det här företaget. Så att det är ju ett sätt att göra det på. Sedan tror jag också så här att 

många företag, och det här är en tanke jag har fått efter att jag pratade med JH och hur de job-

bade ihop JSP och lät studenter jobba med riktiga projekt från näringslivet. För jag tror att 

många företag sitter på utmaningar som är lockande för studenter och juniora utvecklare att ta 

sig an. Men man tror inte att bygga en prediktionsmodell för ett livsmedelsföretag, man tänker 

inte ens på att den möjligheten finns. 

Fråga via mail: 

Hur skiljer sig AI-projekt från mer traditionella IT-projekt? Tex ett affärssystem? 

Eftersom möjligheterna som kommer med AI skapar förutsättningar för att lösa problem och 

utmaningar på helt nya sätt krävs en bredare förståelsen än den rent tekniska för hur AI an-

vänds på bästa sätt. Det innebär att svaret på den här frågan kopplar till svaren på fråga två 

och tre också: De traditionella IT-projekt som ofta leds av IT-avdelningen digitaliserar befint-

liga processer. Med AI kommer möjligheten att göra saker och ting på helt nya sätt. Förmågan 

att hantera stora datamängder skapar till exempel förutsättningar att på djupet förstå delar av 

verksamheten som tidigare var svårgreppbara.  

Som en konsekvens av att AI erbjuder en ny uppsättning verktyg behöver tekniker och behov-

sägare sitta ner tillsammans: Behovsägare kan beskriva vad kunderna efterfrågar, var det upp-

står flaskhalsar i produktionen eller var det finns nya marknader att plocka. Teknikerna kan å 

sin sida fundera på hur exempelvis computer vision eller nya prognosmetoder kan användas 

för att adressera de behoven. Men om behovsägarna sitter på sitt håll kommer de inte inse tek-

nikens nya möjligheter. Och om teknikerna sitter på sitt håll kommer de inte förstå var den 

nya teknik bäst används i verksamheten.  

Och det är också här gapet kan uppstå. Teknikerna kanske är mest nyfikna på det som ligger i 

den tekniska frontlinjen, men de behoven som verksamheten faktiskt har kanske går att ta sig 

an med färdigtränade modeller som finns tillgängliga på Github eller HuggingFace. 
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