
AI inom svenska industrier
En marknadsanalys med designförslag

Jens Klarén & Jesper Forsström Malm

Systemvetenskap, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för system- och rymdteknik



i   

 

 i  

 

Sammanfattning 

Svenska företag måste ständigt förbättra sin position på marknaden där artificiell intelligens 

(AI) fungerar som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. AI är däremot ett komplicerat, 

odefinierat och hypat begrepp som gör det svårt för företag att lyckas med ökad produktivitet 

och minskade kostnader. AI är ett paraplybegrepp som med dess tillhörande undergrupper går 

att tolka på många olika sätt. Baserat på denna studiens marknadsanalys definieras AI som ett 

system eller en maskin som kan anta mänskliga egenskaper eller en utsorteringsmetod för att 

hitta och producera en lösning för att göra verksamheten bättre. 

 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för vad AI innebär för olika branscher i 

Sverige och ge ett lösningsförslag på hur företag kan tillgodogöra sig AI. Denna forskning har 

använt sig av Design Science Research Methodology (DSRM) som riktlinje. Arbetet 

resulterade i en genomförd marknadsanalys av AI och ett lösningsförslag till hur företagen i de 

olika branscherna ska lyckas med deras AI-planering och implementation. 

 

Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), bank- och försäkringsbranschen, offentliga sektorn, 

detaljhandeln, skogsindustrin och tillverkningsindustrin. Motsvarande ord har sökts på engelska 

för att bredda resultatet. 
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Abstract 

Swedish companies need to constantly improve their position amongst competitors and 

artificial intelligence (AI) acts as a tool for achieving that goal. However, AI is a complicated, 

undefined and hyped concept which makes it difficult for companies to increase productivity 

and reduce cost. AI is a broad concept with many associated subgroups that can be interpreted 

in many ways. AI in this study is defined based on the market analysis as: A system or machine 

that can adopt human characteristics or a sorting method to find and produce a solution to make 

their business better. 

 

The purpose of this study is to create an understanding of what AI means for different industries 

by analysing the Swedish market and to create a solution proposal for how companies can 

benefit from AI. This research has used the Design Science Research Methodology (DSRM) as 

a guideline. This study resulted in a market analysis of AI and a solution proposal for the 

companies in the different industries to increase their success ratio with their AI planning and 

implementation. 

 

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Banking and Insurance, Public Sector, Retail, Forest 

Industry and Manufacturing. The equivalent words have been used in Swedish to broaden the 

results. 
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1. INLEDNING  

I detta kapitel introduceras studiens huvudsakliga ämne med en beskrivning av vad studien 

avser med en utredande bakgrund relaterad till ämnet. Sist i kapitlet presenteras studiens syfte 

samt problemområdet och avslutas med studiens avgränsningar. 

 

”Digitaliseringen beskrivs som vår tids starkaste förändringsfaktor. Tecken på 

detta är tillgången till smarta mobiltelefoner och stora datamängder samt 

utvecklingen inom artificiell intelligens (AI)” – Finansdepartementet (2018) 

 

Sveriges industrier är idag i stort behov av att kontinuerligt utvecklas, förstärkas och förbättras 

gentemot sina konkurrenter och AI är ett verktyg för att nå sina affärsmål. Det finns aspekter 

som måste beaktas och diskuteras inom AI, såsom frågan om etik och vikten av att utbilda och 

attrahera AI-kompetens (Regeringskansliet, 2017). För finansindustrin kan AI till exempel 

handla om riskhantering, men för ett produktionsföretag kan det handla om hur man ökar 

produktiviteten. Eftersom AI används olika för alla kan det ses som onödigt komplicerat 

(Lautmann, 2019). Den här studien fokuserar på att lägga upp en plan över vad svenska företag, 

beroende på tillhörande industri, borde inrikta sig på för AI för att kunna öka dess 

konkurrenskraft.  

 

I ett mer och mer digitaliserat samhälle blir data allt viktigare för företag och kan vara väldigt 

värdefullt om det utnyttjas på rätt sätt. AI kan vara ett av verktygen till att utnyttja denna data. 

Forskning av Mercur (2014) visar att företag kan öka både produktiviteten och minska 

kostnaderna med hjälp av AI. Trots det ser många svenska företag idag AI som en större kostnad 

än som en möjlighet för vinning. Den här studien påvisar att framtiden för AI ser ljus ut. AI-

lösningar har på senare år blivit mer prisvänliga och är en stor anledning till att företag väljer 

att ta hjälp av AI-lösningar (Lennes, 2017).  

 

”Jag har en känsla av att IT-företagen ibland vill hoppa över forskningen. Men 

det finns inga genvägar. Inte ens när det gäller artificiell intelligens” säger 

ortopeden Max Gordon som forskar om maskininlärning och artificiell intelligens 

på Danderyds sjukhus (Läkartidningen, 2017). 
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På andra sidan av spektrumet så finns det företag som har en övertro på AI, även kallat för AI-

hypen där AI förväntas lösa alla problem. Den här AI-hypen är inte ett nytt fenomen, utan är 

något som har återkommit flera gånger de senaste decennierna (Agevik, 2018). Enligt Agevik 

kom den första AI-hypen redan på 60-talet där Advanced Research Projects Agency Network 

(ARPANET) satsade fler miljoner på automatiserade översättningar.  

Tidigare användes inte ordet AI utan föregicks av begreppet “neutrala nätverk”. AI är idag ett 

nytt begrepp för detta menar Agevik (2018). Idag kopplas AI till djupinlärning och 

maskininlärning. Agevik menar också att det är lönlöst att satsa stora summor pengar på AI på 

ett nationellt plan, istället borde företagen föra AI framåt genom att hitta användningsområden 

för AI, istället för att tvinga fram det, bara för att det är tekniskt möjligt. 

 

Ett annat stort problem vid tidigare AI-utveckling är att strategin vid utveckling av AI inte är 

optimal, då organisationer kan sakna erfarenhet och kunskap (Cloudmoyo, 2017). Det är viktigt 

att verksamheter identifierar var problemen ligger och att rätt typ av frågor ställs för att 

underlätta framtagning av en lösning. Detta reflekterar ett stort problem i Sverige idag ur AI-

perspektivet (Villanova University, 2015). En studie gjord av Microsoft och Ernst & Young 

(2018) visar att Sverige investerar mindre pengar på AI jämfört med andra EU-länder. Till 

exempel satsar Danmark 330 miljoner USD gentemot Sverige som satsar 254 miljoner USD. I 

Europa är England det land som satsar mest på AI (7262 miljoner USD). Det är privata företag 

som står för majoriteten av pengarna som satsas. Studien beskriver också att det finns för få 

personer idag med hög AI-kompetens. Detta trots att svensk industri ser AI som en viktig 

komponent, mer än vad andra länder i Europa gör (Microsoft, 2018). 

 

1.1. Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för vad AI innebär för olika branscher i Sverige 

och ett lösningsförslag på hur företag kan tillgodogöra sig AI. 

 

För att besvara syftet har den här studien följande forskningsfrågor: Hur långt har de olika 

industrierna kommit i sin planering och genomförande av AI? Hur kan företag i olika branscher 

nyttja möjligheterna med AI?  
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1.2. Avgränsning 

Den här studien har valt att fokusera på fem stora branscher och resulterar i att många olika 

typer av företag kommer ingå i samma branschindelning. Fokus kommer ligga på att studera 

vilka typer av AI som finns och vilka som är mest kännetecknade för varje bransch. Eftersom 

robotik primärt handlar om motoriska funktioner så kommer inte denna studie att behandla AI 

inom robotik. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel beskriver teorier och metoder för att besvara studiens forskningsfrågor. Kapitlet 

inleds med teknikutveckling kopplat till AI och sedan förklaras begreppet AI djupgående för att 

avslutas med marknadsanalys av AI. 

 

2.1. Teknikutveckling 

“Technology adoption life cycle” (TALC) är en normalfördelningskurva som beskriver hur en 

ny produkt utvecklas på marknaden under en specifik tid. Det går även att observera mönster 

av antalet användare under produktens livstid med hjälp av kurvan (Moore 1999). När nya 

tekniker eller tjänster släpps måste de genomgå en livscykel och adapteras för att bli accepterade 

av majoriteten. Moore (1999) beskriver att det finns fem typer av teknikanvändare i denna 

livscykel: 

• Innovatörerna som strävar aggressivt efter att vara först. 

• Tidiga användarna, visionärerna, som köper konceptet av den nya teknologin tidigt in i 

livscykeln, men är inte tekniskt lagda. 

• Den tidiga majoriteten delar de tidiga användarnas, även kallade pragmatikers, förmåga 

att relatera till ny teknologi, men är i slutändan drivna av att det ska finnas bevisade 

praktiska skäl innan de accepterar produkten eller tjänsten. 

• Den sena majoriteten delar den tidiga majoritetens tveksamhet till den nya teknologin. 

• Eftersläparna som inte vill ha med ny teknologi att göra, till exempel av personliga eller 

ekonomiska skäl. 

 

Moore (1999) menar att det måste finnas en plan för hur ett nytt tekniskt företag ska få deras 

produkt eller tjänst att lyckas bra i början, för att nå majoriteten av marknaden och för att inte 

försvinna i klyftan av de tidigare stadierna i livscykeln. I figur 1 visas klyftan mellan de tidiga 

användarna och den tidiga majoriteten. 

 



 

 

5 

 

 

Figur 1. TALC-modellen, anpassad från Crossing the Chasm (Moore, 1999). 

 

Enligt Moore (1999) finns det sätt för att korsa klyftan; börja i en liten skala och placera 

produkten eller tjänsten i en avgränsad nisch som följer det utvecklande företagets styrkor bäst. 

För att kunna övertyga den önskade målgruppen om att produkten eller tjänsten ger en 

helhetsbild, måste det finnas goda referenser för att kunna etablera företaget till en 

marknadsledare. Då är den avgränsade marknaden mindre och lättare att få med sig. 

 

2.2. Push-pull-teorin 

Push-pull-teorin förklarar hur en ny produktidé skapas där det antingen är företagsledande 

personer som kräver en lösning av IT-avdelningen eller om det är IT-avdelningen som “pushar” 

fram en lösning. Push-strategin är när IT-avdelningen utrycker till ledningen att de har IT-

kompetens nog för att utveckla komplexa AI-lösningar som kan gynna deras företag och de 

söker då investeringar från företagsledningen. Pull-strategin handlar om att företagsledningen 

vill se resultat från deras IT-avdelning och kan därför investera stora summor pengar utan att 

egentligen veta om strategin funkar (Microsoft, 2018). 

 

Microsofts rapport (2018) visade att de företag som använde sig mer av en push-strategi har 

kommit längre med sin AI-utveckling. Anledning till att de inte har använt sig av pull-strategin 

är att de insåg tidigt att AI skulle ha en viktig roll i deras organisation. De insåg värdet av AI 

tidigt så var det inte helt och hållet en push-strategi som användes, då de fortfarande var tvungna 
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att se ett behov för AI i just det fallet. Det slutade med en blandning av de två strategierna. Detta 

visade sig vara ännu mer sant bland de svenska företagen, där 60% av företagen använde sig av 

en mer blandad strategi till skillnad mot Europa där det var 45% som använde sig av den 

blandade strategin mellan push och pull (Microsoft, 2018). 

 

2.3. Radikal och inkrementell process 

Enligt Pearlson & Saunders (2012) finns det två övergripande metoder för implementation för 

att förnya eller förbättra processer. Dessa två metoder kallas för radikal respektive inkrementell 

förändring. Ledningen måste bestämma sig vilket som passar bäst för just den förändringen 

som ska göras.  

 

Tekic, Stojanova och Freund (2013) menar att dessa två typer av innovation är 

sammankopplade och som figur 2 visar nedan. De menar att en förändring av radikal innovation 

följs av inkrementell innovation och en blandning kan skapa förutsättningar för att vinna stora 

lönsamma kliv framåt samt öka effektiviteten i företaget. De radikala stegen ökar effektiviteten 

markant och de inkrementella ger långsammare resultat. 

 

 

Figur 2. Radikal och inkrementell modell, anpassad efter Co-creation: Examples and lessons learned from south-east Europe 

(Tekic, Stojanova och Freund 2013). 
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2.3.1. Inkrementell process 

På en sida av spektrumet finns inkrementell förändring, där ledningen vill förändra processerna 

genom stegvisa förändringar. Denna typ av förändringsprocess genererar följande aktiviteter:  

• Välj en process att förbättra 

• Välj en parameter som kan mäta processen 

• Involvera personal som deltar i processen för att hitta sätt att förbättra 

 

Personal som är involverad i en sådan process reagerar bra på en inkrementell förändring då det 

ger dem en chans till att vara med att påverka, vilket gör förändring mindre skrämmande 

(Pearlson & Saunders 2012). 

 

2.3.2. Radikal process 

Inkrementell förändring fungerar bra när en redan fungerande process ska förändras men när 

det kommer till att implementera en helt ny process eller en mer komplicerad krossfunktionell 

process kan det vara bra med en radikal förändring. När en stor förändring ska göras passar det 

bättre med en radikal förändring. En radikal förändring är när företaget väljer att ta ett mer 

aggressivt tillvägagångsätt. Målsättningen med en radikal förändring är att hitta en snabb och 

klar förbättring eller en ny implementation. En radikal förändring kräver mer internt tålamod 

jämfört med en inkrementell förändring. Därför måste en radikal förändring planeras mer 

noggrant. Viktiga aspekter enligt Pearlson & Saunders (2012) när man ska genomföra en radikal 

förändring är:  

• En stor förändring måste göras på kort tid 

• Ett krossfunktionellt processperspektiv 

• Utmana gamla antagande  

• Förstärka individer i processen 

• Mät förbättring via parametrar som är direkt kopplade till företagsmålen och 

effektiviteten som är kopplad till processen 

 

2.4. Artificiell intelligens 

Ett problem med AI är definitionen och det blir ofta missuppfattningar kring begreppet 

(Vorhies, 2018). Enligt “Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle” handlar 
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artificiell intelligens om kognitiva funktioner (Verket för innovationssystem, Vinnova 2018). 

AI definieras i den rapporten som ”förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt 

beteende”. Den beskriver problematiken med definitionen som att den inte har en vedertagen 

avgränsning.  En ytterligare definition av AI beskrivs från Amazon (2019) som ”ett område 

inom datavetenskap som är inriktat på att lösa kognitiva problem som vanligtvis är förknippade 

med mänsklig intelligens, såsom inlärning, problemlösning och mönsterigenkänning”.   

 

AI är väldigt omfattande med en mängd underkategorier, allt från allmänna till specifika 

användningsområden. Exempel på användningsområden är att spela schack, påvisa 

matematiska teorem, skriva poesi, köra bil på trånga gator och diagnostisera sjukdomar. AI är 

relevant för alla intellektuella uppgifter och är därmed onekligen ett allomfattande område 

(Russell & Norvig, 2009). I en studie gjord av Ernst & Young i uppdrag från Microsoft (2018) 

har över 250 företag som använder eller håller på att utveckla AI, tillfrågats hur de definierar 

termen AI och bland dessa tolkas AI till största del som maskininlärning. Maskininlärning är 

en av underkategorierna till begreppet AI, därför är all maskininlärning AI, men inte all AI 

maskininlärning (Skymind, 2019). Maskininlärning kan appliceras i många olika typer av fall 

och den vanligaste typen av maskininlärning som användes av företagen är övervakad 

maskininlärning och innebär att strukturerad data ges till algoritmer som hittar olika mönster 

och som sedan kan tolkas (Microsoft, 2018). 

 

AI används, bland mycket annat, som ett viktigt redskap för många företag runt om i världen 

och går dessutom nästintill inte att undvika inom modern teknologi. Företagsledare saknar en 

detaljerad känsla av konceptet AI (West, 2018). Studien visar att folk som inte stöter på 

begreppet i arbetslivet kopplar AI till stora avancerade robotar, då filmindustrin gärna 

framhäver den sidan av AI, bland annat genom science fiction i filmer som Terminator eller I, 

Robot. 

 

Begreppet artificiell intelligens uppkom på mitten av 50-talet av John McCarthy som beskrev 

ämnet AI som en maskin som kan tänka precis som en människa (Shubhendu & Vijay, 2013). 

Den första forskningen rörande AI etablerades redan i början 50-talet av Alan Turning som 

spekulerade om “tänkande maskiner” som kunde resonera och agera som en människa 

(Sharkey, 2012).  
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Enligt Rusell & Norwig (2009) finns fyra generella indelningar av AI. Dessa fyra beskrivs som 

mänskligt agerande, mänskligt tänkande, rationellt agerande och rationellt tänkande. 

 

Att ett program ska agera mänskligt kan definieras genom det viktiga konceptet Turningtestet 

inom AI (Turning, 1950). Den här metoden bedömer om en dator kan uppvisa mänsklig 

intelligens och prata på ett normalt sätt med människor. Syftet med testet är att människorna 

inte ska förstå att de pratar med ett datorprogram. Om programmet klarar av testet anses det 

som ett mänskligt agerande program med mänsklig intelligens (Russel & Norwig, 2009) 

 

Att ett program ska tänka mänskligt kan bara definieras om det finns en definition på hur en 

människa tänker. Först när det finns en tydlig definition och teori på hur en människa tänker 

finns det möjlighet till att programmera ett mänskligt tänkande program (Russel & Norwig, 

2009). 

 

Att ett program ska agera rationellt beskrivs genom begreppet agent. En agent är förväntad att 

göra något automatiskt, förstå sin omgivning, finnas i en långvarig period, anpassa sig till 

förändring samt skapa och nå mål. En rationell agent försöker nå det bästa resultatet eller målet 

(Russel & Norwig, 2009). 

 

Att ett program ska tänka rationellt kan beskrivas som att datorprogrammet tänker logiskt. Den 

grekiska filosofen Aristoteles var en av de första med att försöka definiera vad som är att “tänka 

rätt” genom obestridliga resonemangsprocesser och logiska notationer, till exempel: “Sokrates 

är en människa; människor är dödliga; Sokrates är dödlig”. Denna problemlösningsteknik, även 

kallad logisk notation, har applicerats sedan 1965 och kan lösa i princip vilket problem som 

helst, med given logisk notation. Om det inte finns någon logisk notation kan däremot 

programmet inte lösa problemet och hamnar i en loop för evigt (Russel & Norwig, 2009). 

 

2.5. Assisterande intelligens som synsätt 

Enligt Ajenstat (2019) borde artificiell intelligens (AI) ses som assisterande intelligens och inte 

som en katastrof, då människan kan använda AI som en tillgång för utvecklingen. Med det här 

tankesättet kan människan förbättras och få ökade kunskaper, som leder till ökad nytta av 

teknologin och förbättrad livskvalité. AI kan vara tidsbesparande, men bör inte ersätta 

mänskliga kunskaper. För att AI ska kunna appliceras på bästa sätt ska människor utnyttja AI 
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som ett verktyg för att söka mönster i ett material som tidigare har lästs in (Lexplore, 2019). På 

det sättet kan AI användas som ett tillägg på människan eller ett tillägg på mänsklig kunskap, 

en så kallad assisterande intelligens och är därmed ett synsätt på hur AI kan appliceras. Vid 

interaktioner är assisterande intelligens som en blandning av AI och människan ett exempel på 

det sätt kunder föredrar att bli bemötta (Cvijanovic, 2018). 

 

Ajenstat (2019) menar också att forskning visar att AI kan hantera uppemot 10% av tid som 

personal inom den offentliga sektorn lägger på dokumentering. AI har däremot svårt att avgöra 

kognitiva saker, som till exempel känslor, hos patienten. Det här menar forskarna är ett perfekt 

tillämpningsområde för assisterande intelligens. AI skulle hantera dokumenthantering när 

personalen tar hand om patienterna. Det skulle skapa mer tid mellan personalen och patienterna, 

där både människan och AI utför den arbetsuppgift den är bäst på. 

 

2.6. Marknadsanalys av AI 

I rapporten som tagits fram av Microsoft (2018) visas att företagen som ligger i framkant med 

AI har en högre tilltro på AI och att AI kan öka makten för den enskilt anställda. Rapporten 

visar även att de företag som använder sig av data från flera olika källor (ostrukturerade, 

strukturerade, interna och externa data) hade kommit mycket längre i sin AI-utveckling.  

 

Det finns en skillnad på de företag som är utvecklade i mognadsgrad i avseende på AI. Företag 

som är mer utvecklade med AI förutspår att AI kommer vara en framgångsfaktor för att öka de 

anställdas rättigheter (Microsoft, 2018). Enligt rapporten anser 80% av de ledande företagen att 

AI kommer ha en stor eller signifikant påverkan på deras bransch inom fem år. Forskning visade 

att många av företagen tror att AI kommer ändra det konkurrenskraftiga landskapet 

fundamentalt i framtiden. Majoriteten tror också att AI kommer att spela en nyckelroll i att 

kontinuerligt minska kostnaderna för att hålla sig konkurrenskraftiga. 

 

Rapporten visar även att branschen detaljhandel ser sig som den bransch som kommer påverkas 

mest av AI. Branschen tror att AI kommer påverka så pass mycket att det kommer resultera i 

nya produkter, tjänster och affärsmodeller. I branscher med fokus på forskning och utveckling, 
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såsom medicinutveckling, används AI till för att förbättra upptäckten av nya läkemedel, upp till 

10 gånger snabbare (Microsoft, 2018). 

 

I en studie var den mest förekommande typen av AI automatisering. Denna förklaras som 

automatisering av digitala och fysiska uppgifter, till exempel administration, med hjälp av 

”robot process automation” (RPA). Enligt forskarna är RPA mer avancerad än tidigare 

verktyg för automatisering av affärsprocesser eftersom koden på en server, ”roboten”, beter 

sig som en människa som inmatning och konsumtion av information från flera IT-system. 

Studien menar även att NASA använt sig av RPA i fyra projekt, varav personalavdelningen 

använt hela 86% till rekrytering (Davenport & Ronanki, 2018). 

 

Den näst mest förekommande typen var insikt med hjälp av AI. Denna förklaras som bland 

annat AI-algoritmer för att se mönster i enorma mängder data och tolka det. Kognitivt 

engagemang med AI beskrevs som projekt som engagerar de anställda och kunderna med 

språkigenkännande chattbottar, intelligenta agenter och maskininlärning (Davenport & 

Ronanki, 2018). 

 

 

Figur 3. Typer av AI-projekt (Davenport & Ronanki, 2018). 
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Källa: Davenport & Ronanki (2018)
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3. METOD  

Detta avsnitt kommer att förklara vilka metoder som har använts för att försöka besvara 

forskningsfrågorna och syftet med rapporten. Vi kommer även att gå igenom 

datainsamlingsmetoden, val av respondenter och slutligen metodproblem och trovärdighet som 

avslutande reflektion av forskningsprocessen. 

 

3.1. Design Science Research Methodology 

Den här studien har inspirerats av metodologin Design Science Research Methodology 

(DSRM) av Peffers et al. (2007) som ett försök att utforma ett lösningsförslag. DSRM är en 

metod som är anpassad för att fungera inom IT-branschen. Målet med den här metodologin är 

att identifiera ett problem, implementera en lösning och sedan utvärdera den (Peffers et al., 

2007). Studien utnyttjar den här metoden genom att observera ett problem och försöker sedan 

skapa en lösning för det funna problemet med ett tänkt designförslag. Till skillnad från DSRM 

kommer vårt lösningsförslag aldrig att implementeras och utvärderas. DSRM har endast 

använts som en inspiration, men har inte följts fullt ut. 

 

3.2. Datainsamling 

Rapporten använder sig av tre olika typer av datainsamling och vi har valt att använda oss av 

både kvalitativ och kvantitativ dataanalys. Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod för 

fallstudierna och intervjuerna som enligt David och Sutton (2018) ger utrymme för öppna svar 

från respondenterna. Motiveringen till att den här kvalitativa metoden användes för 

fallstudierna och intervjuerna är för att rapportens syfte kan ses som explorativt. För 

fallstudierna har vi valt ut de fallen som har kunnat påvisa ett resultat efter deras AI-

implementation. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det som ansågs vara relevant var 

data och information som kunde kopplas till enkäten, fallstudierna och teorin. 

 

De 75 enkäterna har analyserats utifrån ett kvantitativt synsätt, där respondenternas svar har 

analyserats med hjälp av diagram och grafer. Målet med denna enkät var för att styrka eller 

dementera den marknadsanalys som intervjuerna påvisade. Enkäten hjälpte oss skapa ett 

resultat och analys som är generaliserbart. 
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3.2.1.  Litteraturstudien 

Studien inleddes med ett förarbete om begreppet AI och vad det innebär, dels generellt, dels för 

de valda branscherna. Den här studien är gjord med bland annat en litteraturstudie, så vi samlade 

in mycket information om vad varje bransch strävar efter för typ av AI. Vi läste även om vad 

företagen har gjort bra och dåligt ifrån sig gällande AI. Vi hittade fallbeskrivningar som 

kommer att användas för att se hur företagen jobbar med AI och dessa kommer att användas i 

designförslaget som referensram till vad företagen använder för AI och vad den typen av AI 

har resulterat i.  

 

Vi börjar med en TALC modell som handlar om teknikutveckling i allmänhet och kan kopplas 

direkt till vikten av förtroende för AI och dess framgång. Teorin övergår till 

implementeringsteorier där vi ser push och pull, radikal och inkrementell implementering. 

Dessa är av relevans då de visar hur AI ska implementeras och vad motiveringen bakom 

implementation är. Vidare övergår teorin till hur vetenskapen ser på begreppet AI och avslutas 

med marknadsanalyser av Vinnova (2018), Microsoft (2018) och en studie av Davenport och 

Ronanki (2018) för att ge en inblick i hur AI används i dagsläget. 

 

3.2.2. Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes av oss båda samtidigt, spelades in och anteckningar fördes för att 

kunna underlätta transkriberingen efter varje intervju. Fem respondenter tillfrågades i en 

semistrukturerad intervju. Vi utgick från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. 

De större frågeområdena var tänkta att föra samtalet på ett mer naturligt sätt och låta 

respondenten själv, i viss utsträckning, styra i vilken ordning olika saker kommer upp, istället 

för många detaljerade frågor. Respondenterna intervjuades en person i taget. Intervjuerna 

inriktade sig på att förstå respondenternas syn på sin verklighet för att respondenten skulle 

berätta så mycket som möjligt, utan att ledas av intervjuarna. Vi började vägleda respondenten 

när det blev för mycket tekniska termer som behöves förklaras eller när intervjun blev för 

inriktad på metanivå.  För att göra det hade vi gjort en intervjuguide i förväg. Intervjuguiden 

ligger som grund till intervjuerna och hjälpte oss att föra intervjuerna mot våra intervjumål. 
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Intervjuernas huvudsakliga mål var att ta reda på de svenska branschernas nuläge. Vi valde att 

fokusera på frågorna “Hur mycket AI används inom de svenska företagen?”, “Gör branscherna 

bra eller dåligt ifrån sig?” och ”Vilken typ av AI använder de?”. 

 

De följande respondenterna är experter inom varje bransch där deras identitet är dold. 

Respondenterna har en utförlig expertkunskap för respektive branschområde samt en koppling 

till ämnet AI. 

 

• Respondent A (Offentlig sektor) är en känd IT-profil som svarar på många frågor 

angående AI inom svensk framtid. Respondenten är tidigare forskare inom neurofysik 

samt roman- och fackboksförfattare som idag jobbar som teknisk strateg och 

säkerhetschef för ett multinationellt datorföretag och hjälper även andra företag med 

digitalisering. Respondenten har fått utmärkelse som en av Sveriges främsta IT-

arkitekter och är även aktiv inom AI-initiativ, där personen bland annat tar fram 

standarder för molnet. Respondenten hjälper även till med att vara ett ansikte utåt för 

företaget. Respondenten är också expert i regeringens digitaliseringsrättsutredning. 

Dessa kriterier har gjort att respondent A svarar på intervjufrågorna ur den offentliga 

sektorns perspektiv. 

• Respondent B (Bank- och försäkringsbranschen) har en lång bakgrund inom banker och 

försäkringsbolag, där respondenten har varit ansvarig för utvecklingen inom företaget. 

Respondenten har nu gått över till att jobba för ett stort multinationellt IT-företag där 

han säljer IT-lösningar till finansväsendet.  

• Respondent C (detaljhandeln) arbetar med att hantera partners på ett multinationellt 

datorföretag, där respondenten jobbar nära med AI-problem inom speciellt 

detaljhandeln. 

• Respondent D (Skogsindustrin) arbetar som chef för utveckling och IT med en bakgrund 

inom skogsindustrin i en svensk organisation för virkesmätning- och redovisning. 

Respondenten har valt att lägga sitt fokus på AI och gör respondenten till en ledande 

figur inom AI för skogsindustrin. 

• Respondent E (Tillverkningsindustrin,) arbetar som Senior Data Scientists för ett IT-

konsultbolag i Sverige. Respondenten har arbetat i 20 år med AI. 
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3.2.3. Enkäten 

Enkäten utformades med hjälp av handledarna och i samarbete med fallföretaget. Målet med 

enkätens fokus har varit på att förstå frågorna: “Hur förtroendet är för AI?”, “Vad använder 

företagen för AI?’, “Vad är framtiden för AI?” och “Hur ser datahanteringen ut?”. Resultatet 

av enkäterna delades in i en nominalskala, för att separera de olika branscherna. 

 

Det enda kravet som har ställdes på respondenterna i enkätundersökningen var att de skulle ha 

grundläggande IT-kunskaper och en inblick i sitt företags processer och policys. Vi fick hjälp 

av fallföretaget med att skicka ut enkäten till kunder och partners inom respektive 

branschområde. Vi skickade ut enkäter till personer vi känner som har kontakter inom varje 

bransch för att få en så stor spridning på enkäten som möjligt. 

 

I enkäten utfrågades ett strategiskt urval med följande syfte; att utveckla begreppet AI, att 

beskriva hypoteser om hur AI används, att nå en helhetsförståelse för marknadsanalysen och 

att komma fram till generella slutsatser utifrån de resursmässiga förhållandena. Urvalet till den 

kvantitativa enkätstudien kom från kontakter via personliga nätverk och genom kundlistor till 

fallföretaget. 

 

3.3. Forskningskontext 

Den här studien har utgått från fem olika branscher, vilka har sitt ursprung från en övergriplig 

branschindelning av Microsofts Business Intelligence -avdelning, enligt Ulf Forsström 

(personlig kommunikation 10 december 2018). Vanligtvis använder man fler branscher som är 

mer djupgående, ett exempel på detta är statistiska centralbyråns SNI-koder som är standard för 

svensk näringsgrensindelning, där är det 21st huvudbranscher. 

 

För att beskriva hur användningen av AI såg ut i de utvalda branscherna, riktade studien in sig 

på två huvudkategorier, ”business-to-business” (B2B) och ”business-to-customer” (B2C). De 

två kategorierna ingick inte i de fem olika branscherna som denna studie valde att fokusera på. 
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Däremot ingick flera branscher i de här två kategorierna och för att inte skriva samma sak flera 

gånger skrev vi det här i en “hopslagen kategori”. 

 

De fem olika branscherna definieras enligt följande: 

• Offentlig sektor - verksamhet som utförs av staten, till exempel vård och omsorg, 

utbildning, rättsväsende, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur (Offentlig 

sektor, 2019). 

• Bank och finans - försäkrar och lånar ut pengar till människor (Finansiellt institut, 

2019). 

• Detaljhandel - säljer produkter och tjänster (Detaljhandel, 2019). 

• Skogsindustri - förädlarskogsbrukets råvaror (Skogsindustri, 2019). 

• Tillverkningsindustri - företag i denna bransch fokuserar på att skapa produkter från 

råvaror (Tillverkningsindustri, 2019). 

 

Kravet som ställdes på respondenterna i enkätundersökning var att de skulle ha grundläggande 

IT-kunskaper och en inblick i sitt företags processer och policys. Vi fick hjälp av fallföretaget 

med att skicka ut enkäten till kunder och partners inom respektive branschområde. Vi skickade 

även ut enkäten till personer vi känner som har kontakter inom varje bransch för att få en så 

stor spridning på enkäten som möjligt. 

 

3.4. Forskningsmiljö 

Denna studien samarbetade med fallföretaget, Random Forest, som bistod med resurser genom 

hela projektets gång. Resurserna från fallföretaget bestod av handledning, bistånd till företagets 

läromedel, kontakter till experter och lokaler för att arbeta och samarbeta i. Genom samtal och 

genomgångar fick vi lärdom om moderna tekniker och dess användningsområden, samt stöd 

för enkätens upplägg och mål. 

 

3.5. Metodproblem och trovärdighet  

Vid användning av kvalitativ metod går det inte att visa på generella slutsatser kring resultatet 

(Carr, 1994). Det här har vi har försökt att komma runt genom att göra enkätundersökningar 
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och studerat många fall inom de olika branscherna, som leder till att vi kan generalisera 

resultatet och lösningsförslaget. 

 

Enkätens enda kriterier var att respondenterna skulle ha goda samt tillräckliga IT-kunskaper för 

att kunna svara på enkäten. Det har resulterat i att det inte är så många respondenter, men vi 

anser att det har ökat trovärdigheten på enkäten. En sak som sänker trovärdigheten på enkäten 

är att det är personen i företaget som har fått avgöra hur hög deras mognadsgrad inom AI är. 

Respondenternas som har svarat behöver inte ha djupgående AI-kunskaper. Det betyder faktiskt 

inte att respondenternas organisationer har en hög mognadsgrad inom AI, även om de har sagt 

det i enkäten.  

 

Enligt oss är trovärdigheten på intervjuerna hög då vi har intervjuat kunniga respondenter som 

är experter inom respektive område. Intervjurespondenternas svar har gått i linje med vad vi 

har sett i enkäterna samt i fallstudierna, därför är fallstudierna med enkäterna med i denna 

rapport, för att styrka intervjuerna. 
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4. EMPIRI 

Detta kapitlet inleds med en sammanställd och generell förklaring av det huvudsakliga 

begreppet från respondenternas. Sedan förklaras beskrivningar av vad varje bransch har för 

olika typer av AI, vad avsikten är med AI för respektive bransch och vad AI kan göra idag för 

dessa branscher och övergår till sist till att presentera resultatet från datainsamlingen. 

 

4.1. Begreppet AI 

I intervjuerna ställdes frågan “Hur definierar du begreppet AI?” och eftersom det inte är en 

fråga som är kopplad till någon specifik bransch är följande svar sammanslaget av 

respondenterna: 

 

AI är idag ett svårt begrepp att ge en klar definition av. Begreppet AI är flytande och ändrar 

form efter trend. De senaste 18 månaderna har begreppet blivit mer av en marknadsterm och 

generaliseras mer som digitalisering. Sammanfattat definierar respondenterna AI som ett 

system eller en maskin som kan anta mänskliga egenskaper eller en utsorteringsmetod för att 

hitta och producera en lösning för att göra din affär bättre. 

 

4.1.1. Business-to-customer (B2C) 

I “Business-to-customer” (B2C) ingår alla branscher som har en direkt kontakt med kunder. 

Bank och finansindustrin, detaljhandel och den offentliga sektorn.  

 

Prediktiv analys användes av företaget Xpanse AI Team som fick i uppdrag att sortera ut ett 

företag för att identifiera vilka kunder som var mest troliga till att köpa ett nytt hus. Prediktiv 

analys handlar om att studera kundens tidigare köpbeteende och attribut som man sedan 

applicerar algoritmer på. Algoritmerna kan till exempel vara “Descision trees” och “Logistic 

regression” för att träna den förutspående modellen. Det kommer att leda till att modellen 

kommer att kunna identifiera kunder efter intresse eller ointresse (Wasiak, 2018). 

 

Tillämpningen visade sig att vara lyckad efter en kort och enkel implementation. Efter att ha 

ringt runt till alla kunder kunde det påvisas att modellen stämde. Efter den prediktiva analysen 
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kunde företaget sortera deras kunder efter intresserade, måttligt intresserade eller ointresserade 

(Wasiak, 2018).  

 

Amtrak är ett företag som får in 375,000 besökare varje dag och bestämde sig för att applicera 

Chattbottar på sin hemsida. Deras AI kallades för “Fråga Julie” som hjälpte deras besökare på 

hemsidan att hitta vad de letade efter, som gjorde att besökarna inte behövde kontakta 

supporten. Chattbotten visade sig vara lönsam då Amtrak fick tillbaka 800% på sin investering 

med 25% ökade bokningar på sin hemsida och bokningarna via chatbottarna skapade också 

30% mer inkomst (Nelson, 2017). 

 

Enligt Burez & Van den Poel (2009) är kundbortfall, (engelskans churn) och som är en del 

bland kundscoring, väldigt viktigt och stora företag använder “churn”-analyser för att förutspå 

kunder som funderar på att lämna företaget. Om kunden är med i denna analys kontaktas de. I 

Customer relationship management (CRM) systemet räknas churnscoring bland de mest 

värdefulla, då detta är sex till sju gånger så dyrt att få in nya kunder, än att behålla redan 

befintliga kunder (Kundu, 2018). 

  

4.2. Offentlig sektorn 

I intervjun beskriver respondent A att AI inom den offentliga sektorn är svår att hantera. 

Respondenten anser att svårigheterna beror på stora och krångliga processer samt de många 

lagar och regler som måste ses över innan en ny stor implementation kan göras. Det svenska 

systemet är byggt för att allt ska ta lång tid, menar respondenten.  

 

En kommun kan ses som ett stort företag med väldigt många anställda och komplicerade 

processer. Enligt respondenten är det viktigt att förstå potentialen med AI inom den offentliga 

sektorn, trots dess kostsamma åtgärder. I längden borde den offentliga sektorn kunna 

effektivisera kostnad och tid i dess verksamhet vilket gynnar både kunder och anställda. 

 

Det finns stora möjligheter inom den offentliga sektorn då mycket handlar om ärendehantering, 

menar respondenten. Ärendehantering inom den offentliga sektorn är till stor del manuell där 

det krävs många människor för att hantera ett ärende. Den här processen kan automatiseras med 
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hjälp av robotstyr processautomation (RPA). Den offentliga sektorn kan lära sig mycket av hur 

till exempel telefonibranschen har strukturerat upp sin ärendehantering med hjälp av AI.  

 

AI kommer i framtiden, inom den offentliga sektorn, kunna hjälpa läkare till viss del att 

diagnostisera patienter. Respondenten menar att forskning visar att redan idag kan man undvika 

en felaktig diagnos med hjälp av att slå ihop läkarens kunskaper med AI. Respondenten säger 

att patienter är rädda för att diagnostiseras av robotar och AI-system idag. I takt med bättre 

diagnostiseringen av AI kommer förtroendet att öka bland patienter, då patienter vill ha den 

bästa medicinska behandlingen. Om AI kan ge den bästa diagnosen kan patienter bortse från att 

det är en “robot” som har diagnostiserat dem. Respondenten anser att det krävs ett förtroende 

för ny teknologi och berättar att förtroende för AI kommer att skapas om AI levererar bra 

resultat - då kommer alla vilja bli diagnostiserade av AI. 

 

Respondenten tar upp den så kallade ”Trelleborgsmodellen” i intervjun, som ett bra exempel 

på hur en kommun har lyckats med att implementera AI i den offentliga sektorn. 

“Trelleborgsmodellen” är ett ärendehanteringssystem som minskar behovet av mänsklig input 

ibland annat triage. Framgångsfaktorn till att implementationen lyckades så bra var på grund av 

förtroende för AI hos de nya användarna av systemet. Till skillnad från “Trelleborgsmodellen” 

nämner respondenten även Kungsbacka kommuns försök att implementera modellen.  

Kungsbacka misslyckades med att kommunicera ut det positiva resultatet som den nya 

implementationen skulle ge. Det gick även för snabbt under implementationsfasen, då 

kommunen valde att ha mer fokus på systemet än på de anställda. Det hela resulterade i att de 

anställda sa upp sig i protest. 

 

Respondenten menar att det finns en problematik med hur Sverige är uppbyggt. Det finns 

många olika kommuner och landsting i Sverige och gör att det är väldigt uppdelat. Det gör att 

det kan vara svårt att implementera nya system i den offentliga sektorn. De små kommunerna 

låter gärna de stora kommunerna och landstingen föra IT-utvecklingen framåt inom den 

offentliga sektorn, eftersom de stora kommunerna och landstingen har mer resurser. De stora 

kommunerna och landstingen ser inte på problemet på samma sätt. De stora kommunerna tänker 

att de små kommunerna har mindre resurser, men kan mycket enklare se vilket resultat en ny 

implementation kan ge, eftersom de små kommunerna är en mycket mindre organisation och 

har färre kunder. Det här menar respondenten är ett icke-problem, om de olika parterna kunde 
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sluta att lägga ansvaret på de andra och endast se de positiva aspekterna hos sig själva som 

verksamhet. Det skulle leda till att de små kommunerna började implementera för att de har en 

mindre organisation och att de stora kommunerna och landstingen började implementera för att 

de har mer resurser. Denna problematik har lett till att Danmark och Estland har kommit mycket 

längre i dessa frågor då deras digitaliseringsmyndigheter ställer krav och ansvar på deras olika 

verksamheter. 

 

Respondenten hoppas på att den nya svenska digitaliseringsmyndigheten (DIGG) ska få stor 

genomslagskraft i Sverige för att vi inte ska hamna för mycket efter ur ett internationellt 

perspektiv. Tanken är att DIGG ska hjälpa den offentliga sektorn och andra företag att avväga 

lagar och sätta policys på vad man får göra eller inte. Enligt respondenten sitter många företag 

och myndigheter på kunskapen om hur de kan förbättra deras verksamhet, men vågar inte 

riskera digitaliseringen, eftersom de inte vill vara den verksamhet som tar det första steget, då 

det kan bli kostsamt att gå tillbaka till gamla system. 

 

Respondenten pratar sedan om AI-hypen, där AI ses som en förhoppning som ska lösa alla 

problem inom den offentliga sektorn och att det finns för höga förväntningar på AI. 

Respondenten menar att komplexiteten är för hög inom den offentliga sektorn och att det är 

mycket lättare att skapa till exempel en självkörande taxibil. 

 

Folk idag blir allt äldre, sjukvården i Sverige har för lite arbetskraft inom vården i jämförelse 

mot Europa vilket har lett till ett lågt antal vårdplatser. Det finns färre resurser än vad behovet 

kräver, vilket leder till att sjukvårdsköerna växer och det är svårt att få hjälp. AI är därför viktigt 

för att bibehålla välfärden, menar respondenten. 

 

4.3. Bank- och försäkringsbranschen 

I intervjun med respondent B, bedömes det att det huvudsakliga AI-målet inom bank- och 

försäkringsbranschen handlar om att mildra risker och att matematiska algoritmer kan hjälpa 

till med att räkna på dessa risker. AI har därför stor potential att ses som ett underliggande stöd 

till riskminskning. Respondenten anser att AI har en bra användning där risker kan hanteras, till 

exempel riskbedömning, riskkontroll, riskminskning, cyberrisker och bedrägerier. 
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En människa som inte tar risker, skapar inte heller avkastning på det egna kapitalet. 

Risktagandet och regelverk som byggts runt dessa produkter har gjort marknaden väldigt stel 

och respondenten menar att branschen är för stel och inbyggd idag. Banker och 

försäkringsbolag är produktbolag som bygger data med en anpassad styrning runt produkten. 

Bank- och försäkringsbranschen är uppdelad i arketyper anser respondenten, som beskriver 

dessa arketyper som två aktörer på marknaden, men saknar tillit från kunderna. Denna nya form 

av aktör, så kallade Fintech-bolag, har utnyttjat den gamla och stela arketypen av företag och 

sett en affärsmöjlighet, med hjälp av AI och Business Intelligence. Respondenten ser lösningen 

genom att luckra upp regelverken för de gamla branschaktörerna, för att de ska bli ännu starkare 

på marknaden. Lösningen för de nyare företagen är att skapa produkter som har de regulatoriska 

kraven i sin kärna och därigenom kan dra vissa fördelar av det. I framtiden menar respondenten 

att en harmonisering av dessa två arketyper kommer att ske. 

 

Respondenten menar att det finns en vanlig tro att de stora företagen som har funnits en längre 

tid har en klar fördel jämförelsevis mot Fintech-bolagen. Detta stämmer inte anser respondenten 

då de stora företagen har samlat på sig mycket data genom en lång tid, men har inte tillgång till 

den. Respondenten menar att bristande tillgång till data är en anledning till att duktiga Data 

Scientists inte gillar att jobba på stora bank- och försäkringsföretag i Sverige, då problemet inte 

är vad de kan göra med all sin data – utan hur de ska få tillgång till den. Respondenten fortsätter 

med att beskriva att en av världens största banker har lyckats med att harmonisera sina data 

vilket har gjort den till en världsledande bank, eftersom denna bank har lika stora tillgång till 

data som den stela arketypen av bank men har lyckats att frigöra data och därav kunnat utnyttja 

den. Respondenten menar att om tio år kommer merparten av alla företag inom bank- och 

försäkringsbranschen ha harmoniserat sin data. 

 

Respondenten känner ingen oro över bank- och försäkringsbranschen inför framtiden. 

Branschen förvaltar risker väl och hanterar intjäningen på ett bra sätt. Framtiden för branschen 

ser bra ut ur AI-perspektivet. Nästa steg kommer att bli att integrera människan med AI som en 

förlängning av människan. Företagen kommer att inse att människan och AI jobbar bäst 

tillsammans. 

 

Vid frågan om hur AI ser ut i bank- och försäkringsbranschen mer konkret om fem år svarade 

respondenten att AI i framtiden kommer handla om att hjälpa företaget att skapa kundvärde. 
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Bank- och försäkringsbranschen kommer troligtvis att gå från produktvärde till kundvärde. Det 

kommer då finnas ett värde per kund och AI kommer hjälpa till att förstärka det 

kundvärde.  Idag måste man måste själv som kund ta massa beslut och därmed ta ansvar, det 

kan handla om saker som man som kund inte har någon förståelse för. Det banken hjälper till 

med idag är att bevilja lån, sätta krediter, förenkla tjänster för betalningar och former för att 

förvalta kapital. I framtiden tror respondenten att det inte kommer att vara så eftersom bank- 

och försäkringsbranschen försöker skapa mer kundvärde. 

 

Bank- och försäkringsbranschen är en tidigt datoriserad bransch som sträcker sig långt bak i 

tiden och som länge arbetat tillsammans med de stora IT-leverantörerna för att digitalisera. 

Respondenten anser att detta partnerskap har som avsikt att alltid skapa fördelar och öka bank- 

och försäkringsbranschens effektivitet samt förhindra problem. Respondenten fortsätter 

beskriva problemen inom bank- och försäkringsbranschen där smartare teknologi till exempel 

AI, inte går att implementera på ett effektivt sätt utan modern teknologi. Det är viktigt för 

förtagen inom branschen att digitaliseras på rätt sätt och börja en effektiv datahantering. Det är 

viktigt att ha hög kontroll över sina egna datakällor och förstärka data med externa datakällor.  

 

4.3.1.  Fallstudie: Bank- och försäkringsbranschen 

Bank- och försäkringsbranschen datoriserades tidigt jämfört med andra branscher. Jonas 

Hedman (2019) menar att historien bakom digitaliseringen av bank- och försäkringsbranschen 

påbörjade redan på 1960-talet, då datortillverkarna började sälja datorer till branschen. 

 

I rapporten av Azulay (2019) har stora bank- och försäkringsbolag de senaste åren börjat 

investera mycket pengar på att räkna risker med försäkringar och lån. Pengarna läggs på att 

utveckla AI för att kunna räkna på hur stor risk det är att ge en viss person en försäkring eller 

ett lån. Desto mer data och bättre algoritmer företagen har desto mer precist kan de räkna ut 

risken. Om riskprocenten är låg kan man börja pressa ner priserna på sina försäkringar. Azulay 

(2019) drar slutsatsen att det är anledningen till att företagen satsar så mycket pengar på AI 

inom finans- och bankindustrin. 

 

Kreditbedömning är en kvantitativ metod för att bedöma om en ansökande potentiell kund till 

en bank kommer beviljas kredit hos ett bank- eller försäkringsbolag. Metoden tilldelar den 

ansökande potentiella kunden i en av två grupper; en ‘bra’ kreditgrupp som har hög chans att 
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återbetala “finansiella förpliktelser” eller en ‘dålig’ kreditgrupp som bör nekas krediten på 

grund av en stor risk för försummelser av den “finansiella förpliktelsen”. AI är en stor del av 

kreditbedömning, eftersom bedömningen kan göras av neurala nätverksalgoritmer (West, 

2000). 

 

4.4. Detaljhandeln 

Respondent C menar att detaljhandeln, som är en speciellt konkurrensutsatt bransch, står inför 

stora utmaningar i jämförelse med de andra branscherna. De stora problemen är digitalisering, 

äldre system och opålitliga kunder. Kunder idag har inget problem med att byta mellan 

företagen regelbundet. Företagen jobbar idag på att skaffa pålitliga kunder genom olika 

processer. AI ses som ett verktyg för att uppnå detta mål. Ett av verktygen inom AI för att uppnå 

detta mål är personalisering och kundsegmentering, som handlar om att ge så personliga 

erbjudanden som möjligt. Respondenten menar att det finns flera olika kompetenser inom 

branschen idag. Många företag tittar idag på tidigare köpbeteende och kan därefter ge förslag 

på produkter som kunden kan tänka sig att vilja köpa. Vissa företag har tagit ett steg längre och 

har börjat med att börja förutspå kundens köpbeteende, vilket är möjligt med tillräckligt stora 

datamängder och tillräckligt bra AI-algoritmer. Företagen har även börjat implementera AI som 

hjälper till med att öka andelen besökare som genomför en handling på nätet, den så kallade 

konverteringsgraden. Det resulterar i en ökad försäljning hos organisationerna. 

 

Respondenten fortsätter med att dela upp detaljhandeln i två kategorier mellan e-handel och 

fysiska butiker. E-handelsbutiker har kommit längre med deras AI-utveckling, då det finns mer 

data att analysera, som i sin tur leder till bättre AI-lösningar. De fysiska butikerna jobbar hårt 

för att skapa en bra datainsamling, för att kunna konkurrera mot e-handeln. De fysiska butikerna 

har mindre data att jobba med vilket gör att de har svårare att skapa bra AI-lösningar, såsom 

prediktiva köpbeteenden. Problematiken för datainsamlingen ligger i lagar och företagspolicys, 

där GDPR ses som ett stort hinder. De fysiska butikerna försöker komma runt GDPR genom 

att få kunder att gå med i deras kundmedlemskap, vilket får kunden till att godkänna delningen 

av sin data samt att acceptera fler villkor. I samband med detta jobbar de fysiska butikerna med 

Internet-of-things (IoT) sensorer för att se hur köpbeteende ser ut i butiken. Respondenten 

menar att det är viktigt att ställa frågorna “Vart går kunden efter att ha tittat på en specifik vara? 
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Vad köper kunderna beroende på hur länge de har varit i butiken?”. Denna typen av data är 

relevant för att optimera försäljningen. 

 

Respondenten tar även upp problemet med att företagen idag är för ivriga att implementera AI, 

då företagen vill hoppa på AI-trenden, men tänker inte på hur AI kan hjälpa dem nå deras 

affärsmål eller om det är värt investeringen att skaffa AI. 

 

Ett annat problem med detaljhandeln är etiken runt kundsegmenteringen, då statistiken kan ses 

som diskriminerande. Företagen som gör den här segmenteringen samlar upp mycket data och 

attribut på kunden för att öka dess försäljning. Problemet skapas när kundens tidigare 

köpbeteende leder till ett nytt försäljningsförslag och den produkten som föreslogs ses som 

diskriminerande för kunden. Problematiken som uppstår är: “Hur ska AI kunna se att det är 

diskriminerande försäljningsförslag som rekommenderas för kunden?” Alla data är identisk 

enligt AI. Lösningen enligt respondenten är att AI enbart får vara en förlängning av människan. 

Människan får vägleda AI med vad som är rätt och fel och i detta fall vad som är 

diskriminerande eller inte. Respondenten avslutar med att säga att det troligtvis inte kommer 

behövas en människa i denna AI-process i framtiden, då det kommer vara möjligt att 

programmera in dessa etiska ställningstagande.  

 

4.4.1. Fallstudie: Detaljhandeln 

Företag i detaljhandeln kan, med hjälp av AI, effektivisera sin marknadsföring genom att ge 

rätt köprekommendationer på en e-handelssajt (Enfo, 2016). Forskning visar att AI i 

detaljhandeln har en stor tillväxtmöjlighet och att tillväxten av kundrelationer, avkastning och 

jobb kan öka exponentiellt (Capgemeni, 2018). Enligt Unemyr (2019) används AI som ett av 

verktygen för individuell anpassning av webbsidor. Genom att använda 

maskininlärningsalgoritmer kan AI förutsäga vad varje kund vill ha, och leverera relevanta 

innehålls- eller produktrekommendationer automatiskt. AI hjälper därmed till med 

kundrelationer för organisationen. 
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4.5. Business-to-business (B2B) 

I denna kategori ingår skogsindustri och tillverkningsindustrin i den övergripande kategorin 

business-to-business, förkortad B2B. AI för företag under denna kategori handlar om att skapa 

produkter eller lösningar till andra industrier. 

 

4.5.1. Fallstudie: B2B  

Ett multinationellt transportföretag använder idag AI-algoritmer till förarlösa lastbilar som, på 

allmän väg, kör mellan företagets lager. Företagets VD berättar i en intervju till IDG (2019) att 

”det är en möjlighet för oss att optimera vår internlogistik mellan våra anläggningar över hela 

Sverige. Ju fler punkter vi kan binda samman på detta vis, desto effektivare kan vi bli.” 

Lagerstyrningssystem i ett företag använde sig av liknande AI-algoritmer som används i 

autonoma robotsystem för logistik i varuhus. Systemet belyser ett massivt, realtids- och 

resursallokeringsproblem som använder multi-agenter under AI-programmerade algoritmer. 

Genom att vara kopplade i samma nätverk kan dessa agenter kommunicera med varandra och 

berätta om dess inplanerade mål. Agenterna tar sedan ett autonomt beslut om vilken väg som 

blir bäst för att lämna av sitt gods. Fördelarna med dessa autonoma implementationer är 

uppdelat i två kategorier: beräkningsmässigt och organisatoriskt. Beräkningsmässigt är det till 

fördel att ha en naturlig fördelning av beräkningarna utspritt på många servrar. Dessutom kan 

agenterna själva ta beslut vid felmeddelanden från andra agenter, men också hantera ett direkt 

fel hos en annan agent den kommunicerar med. Organisatoriskt är det till fördel att använda 

agenter vid koder av fackindelningen, vilket gör det lättare att placera viss funktionalitet 

(Wurman et al., 2008). 

 

4.6. Skogsindustrin 

Biometria är ett svenskt företag som jobbar på att föra innovationen framåt inom skogsindustrin, 

med allt ifrån logistik till AI. Biometria är även ett kundägt företag där många av de stora 

skogsindustriföretagen är delaktiga som aktieägare. Det gör att det är en mer öppen stämning 

gällande innovation inom hela industrin. Till skillnad från andra branscher där man inte vill 

dela med sig av sina tekniska framsteg då det kan ge företaget en konkurrensfördel av att inte 

dela med sig av sina nya innovationer. Skogsindustrin har, med Biometria i spetsen, valt att föra 

en mer öppen dialog mellan företagen för att föra innovation framåt för att skogsindustrin ska 

behålla en hög standard på internationell nivå. Det här skapar ett problem, eftersom alla företag 
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förlitar sig på att Biometria ska föra utvecklingen framåt och då skapas ingen konkurrens mellan 

företagen att föra innovationen framåt. 

 

Ett problem inom skogsindustrin idag är transportering av virke och logistiken bakom den. 

Företagen har idag lastbilar som kör långa sträckor för att leverera deras timmerstockar. 

Problemet uppkommer när lastbilarna ska köra tillbaks hem med en tom last, efter att ha 

levererat timmerstockarna till mottagaren. Respondenten uppskattar att skogsindustrin förlorar 

uppemot 100 miljoner kronor varje år, på grund av dessa tomma lastbilar färdas långa sträckor. 

Ett av målen för skogsindustrin är att skapa en AI-lösning för detta problem som kallas routing. 

Målet är att inga lastbilar ska behöva köra längre sträckor med en tom last. Skogsindustrin har 

gått ihop och beslutat att börja dela deras lastbilar mellan företagen för att gynna det 

gemensamma målet. Denna lösningen skulle också minska skogsindustrins miljöpåverkan 

menar respondenten.  

 

Målet med AI inom skogsindustrin handlar om att öka produktiviteten, processövervakningen 

och att rutinjobb ska automatiseras. Detta kan ske genom en digitalisering i hela skogsindustrin. 

Företagen ska börja implementera och utveckla AI-lösningar själva och inte helt förlita sig på 

Biometria. Ett exempel på AI idag bland företagen är bildanalyser, där en kamera övervakar 

inkommande transporter för att kontrollera timmerstockarna. Till exempel ska analysen bedöma 

kvalitén på stockarna och hur de är packade. 

 

4.6.1. Fallstudie: Skogsindustrin 

AI används i Sverige idag som stöd till satelitgranskning för skogsindustrin, med hjälp av till 

exempel kartläggning som detaljerat beskriver skogstillståndet från data av skördare och olika 

fjärranalysmetoder. (Wallerman et. al. 2018). 

 

“Vägen fram till helt autonoma maskiner, enligt visionen, är mycket lång. En 

autonom maskin skall kunna känna av, köra omkring i och samspela med sin 

omgivning. Den skall också kunna överleva eventuella störningar och samtidigt 

utföra ett uppdrag, till exempel att fälla träd. […] Hallonborg (1996) har utifrån 
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samspelet mellan maskiner och arbetskraft presenterat en långsiktig vision -ingen 

man på maskin.” (Löfgren, 1997)   

 

För att skogsindustrin över huvud taget ska finnas till måste skogens ekosystem samt dess 

skogsförvaltningen tas väl om hand. Exempel på mätbara stressfaktorer av skogarna är 

klimatförändring, skogssjukdomar och införd pest. I en studie av forskare från Sydkorea och 

USA kunde de med hjälp av AI klassificera skogarna vid Huntington Wildlife Forest (HWF) i 

USA (Li et al., 2013). För att identifiera skogens förändringar över tid och skydda känsliga 

skogsarter användes multi-temporala satellitdata. Studien menar att det krävs en exakt 

fältmätning, men att dessa är resurs- och tidskrävande samt svåra att genomföra över stora 

geografiska områden. Fortsättningsvis menar studien att “remote sensing technology”, 

exempelvis bildanalys av satellitdata, är en bra lösning för detta ändamål. Dessutom kan 

“remote sensing technology” vara ett kostnadseffektivt verktyg för ekologisk övervakning och 

skogsbestånd i stor skala (Chen et al., 2012). 

 

4.7. Tillverkningsindustrin 

I intervjun menar respondent E att AI används väldigt utbrett i tillverkningsindustrin i dagsläget, 

men att företagen inte är medvetna om att de använder tjänster som är av typen AI. 

Respondenten ser att många av företagen vill hoppa på AI-hypen. De företagen tänker att det 

är viktigt med AI och känner att de måste implementera det. Respondenten menar att det inte 

alltid behövs. Dessa företag har redan implementerat AI i de flesta fall med enklare lösningar. 

Ett exempel på ett sådant fall är bildanalys som detekterar problem. 

 

Respondenten anser att AI-hypen idag är ett stort problem för organisationer inom 

tillverkningsindustrin, som spenderar för mycket pengar på AI som inte har något affärsmål att 

förverkliga. Respondenten menar att ledningen på företagen säger att det är dags att 

implementera AI och att det måste finnas några processer som behöver AI för att optimeras. 

Detta är fel synvinkel, menar respondenten, det måste komma från andra hållet. Respondenten 

menar att företagen måste först skaffa ett affärsmål som de vill nå för att sedan diskutera hur de 

ska komma dit. Det är möjligt att AI inte är med som ett verktyg för att nå målet. “AI får inte 

vara ett mål att skaffa, AI ska vara ett verktyg för företagen att uppnå deras affärsmål.” - 

(Respondent E, 2019). 
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Respondenten menar att det inte finns någon specifik AI som separerar den breda 

tillverkningsindustrin från någon annan bransch. Tillverkningsindustrin ligger i framkant med 

är automatiserad granskning av kvalitetsvärden. Detta handlar om att kontrollera kvalitén på 

den producerade artikeln. Ett företag som använder denna typ av AI är Husqvarna. Många 

företag har också börjat jobba mycket med prediktivt underhåll, som är processen att kontrollera 

när delar i en motor eller maskin måste bytas ut redan innan det gått sönder. Ett exempel på det 

är pappersfabriker som tittar på kvalitén på filtmattor. Respondenten tror också att prediktivt 

underhåll är den typen av AI som är framtiden för tillverkningsindustrin.  

 

Respondenten förväntar att anomalitetsdetektering kommer bli stort de närmsta åren. Den här 

processen används när företagen har blivit bra på deras datahantering och fått tillräckligt mycket 

data. Företaget kan då börja använda sina data för att optimera sina processer. 

Anomalitetsdetektering handlar om att AI kan varna om oregelbundenheter. Det kan handla om 

något som så lite som att en anställd på produktionsbandet gör något som inte är förväntat. 

Företagens mål är att deras stora datauppsamling ska resulterar i viktiga AI-lösningar, som i sin 

tur kan påverka deras processer markant. 

 

Det finns en felaktig allmän uppfattning om att smarta fabriker kommer att göra allting 

helautomatiserat där det inte finns behov av några människor menar respondenten. AI ska 

fungera som en förlängning av människa, vilket liknar sättet AI används idag, men på ett mer 

optimerat sätt. I ett motresonemang menar respondenten att det inte kommer finnas något behov 

för människor i fabriker i framtiden eftersom AI kommer kunna ersätta dessa med hjälp av 

automatisering och anomalitetsdetektering. Respondenten menar att personer kommer att 

omplaceras från att stå och skapa produkten till att skapa algoritmerna och maskinerna som 

skapar produkterna. 

 

Respondenten menar också att de bästa företagen inom tillverkningsindustrin idag har sett att 

AI är ett viktigt verktyg och att det är många företag som har ändrat hela deras affärsmodell för 

att bli bättre på AI och datahantering. De företagen har gått ifrån att enbart tillverka produkter 

till att gå över till att underhålla produkten. Det har företagen gjort för att de har insett att data 
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är extremt viktigt och mycket data förloras om man inte står för underhållningen och 

hanteringen av produkten. Ett exempel på detta är ett företag som till en början endast 

tillverkade vindturbiner och fick tillbaka mycket felaktiga turbiner som hade gått sönder. 

Kunderna som ägde turbiner skickade bara tillbaka turbinerna då de inte fungerade och såg 

inget värde i att ta reda på varför turbinerna hade gått sönder. Det gjorde dock företaget som 

fick tillbaka deras trasiga turbiner. De började därför att ta hand om själva underhållet av 

turbinerna och satte upp mätare på turbinen för att se vad som gick sönder. 

 

Ett problem inom tillverkningsindustrin idag är att mycket info “sitter i huvudet” på de som 

jobbar ute på fältet eller i fabrikerna. Detta är problematiskt menar respondenten. Företagen 

måste lära sig att bli mer datadrivna och försöka överföra all den data som sitter i huvudet på 

folk till att komma in i systemen. Ett sätt för att göra det, menar respondenten, är en form av 

chattbottar som kan lyssna till sig vad arbetarna har för kunskaper och tar till sig den så att 

chattbotten kan lagra data och tillslut föra den vidare till andra anställda. 

 

4.7.1. Fallstudie: Tillverkningsindustrin 

Företagen inom tillverkningsindustrin i Sverige har en stark tro på AI för att skapa “smarta 

fabriker”. Målet är då att lyckas öka produktiviteten genom att förutspå när en maskin måste 

underhållas till exempel. Genom att använda smarta sensorer, sakernas internet (så kallad IoT, 

eng. Internet of Things), kan tillverkaren samla in data som krävs för AI användningen. 

Gordons (2018) studie visade att 92% av högt uppsatta personer inom tillverkningsindustrin 

trodde på AI, trots att endast 12% av företagen aktivt använde IoT och AI för att öka deras 

produktion. 

 

I en artikel av Åkerlundh (2019) beskriver han en intervju av Henrik Wikberg att det svenska 

företaget SKF använder sig av bildigenkänning från smarta sensorer, kombinerat med 

maskininlärning för att direkt utläsa synliga defekter som uppstått vid produktion. Deras teknik 

kunde även vidta åtgärder redan innan ett problem om det fanns förskjutningar i slutprodukten, 

för att undvika produktionsstopp och ytterligare kostnader. 
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4.8. Enkätresultat 

Studiens enkät besvarades i en fördelning av kategorier, där klar majoritet kom från detaljhandel 

och bank- och försäkringsbranschen, se figur 4 nedan för resultat. 

 

 

Figur 4. Enkätsvar: Kategorier av branscher 

 

Av fördelningen bland enkätsvaren beskrev respondenterna att den största delen befann sig i en 

fas av experiment med AI där test gjordes eller att dess organisation använder AI i produktion. 

En jämn fördelning fanns mellan en planerad implementation av AI och de mest avancerade. 

Figur 5 beskriver resultatfördelningen. 

 

 

Figur 5. Enkätsvar: Mognadsgrad 
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Enkätens resultat visade dessutom att respondenterna menade att AI har eller kommer påverka 

verksamheten stegvis, det vill säga inkrementellt. I figur 6 visas resultatet att närmare hälften 

av respondenterna såg påverkan som inkrementell, följt av en blandning av en radikal och 

inkrementell påverkan. 

 

 

Figur 6. Enkätsvar: Hur påverkar AI er verksamhet 

 

I enkätfrågorna om det generella förtroendet för AI hos respondenternas organisationer, visade 

resultatet att det finns en satsning bland majoriteten och att tilltron för AI var hög, se figur 7. 

Däremot visar resultatet att det saknades en tillgång av djup kompetens samt förståelse för AI 

hos majoriteten av respondenternas organisationer. Figur 4 visar också att det finns en jämn 

fördelning av kompetenssatsning mellan respondenterna och att största del av respondenternas 

organisationer inte hindras av lagar och policys. 
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Figur 7. Enkätsvar: Respondenternas organisation 

  



 

 

34 

 

 

Figur 8 visar resultatet av enkätens fråga om generell datakvalité. En majoritetet av 

respondenterna svarade att det finns en etablerad struktur för hur de bearbetar, tvättar och 

konsoliderar deras interna information, i till exempel data warehouse. Resultatet visar också att 

det är få verksamheter som enbart använder sig av externa data, då det är en splittring mellan 

de som berikar sin interna data med extern information.  

 

 

Figur 8. Enkätsvar: Databearbetningen 

 

Fortsättningsvis visar figur 8 också att det är en splittring av respondenternas svar på hur de 

hanterar data, i till exempel stora mängder eller strömmande data och om en molnplattform 

eller modern plattform används. 
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Resultatet av respondenterna visar i figur 9 att det är en majoritet som har en blandning av 

tekniska framsteg, pull, och ledande personer, push. Näst största andel var av push. 

 

Figur 9. Enkätsvar: Utvecklingen av AI med push och pull 

 

I figur 10 nedan visas resultatet från frågan om var AI har störst potential. Där bedömer 

respondenterna att automatisering och optimering av processer är störst, följt av kundhantering 

med bättre insikt eller lojalitet för kunden. 

 

Figur 10. Enkätsvar: Potentialen för AI hos organisationen 

 

Respondenterna har svarat att de jobbar med flera olika typer av AI. De typer som flest 

verksamheter jobbar med idag är: 

 

• Chattbottar 

• Analys av ostrukturerad text 
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• Kundscoring med beräkning om kundens potentiella risk, kreditbeviljning, churn-analys 

och livstidsvärden. 

 

I figur 11 nedan visas hela resultatet. 

 

Figur 11. Enkätsvar: Typer av AI hos organisationerna 

 

Figur 12 nedan visar vad för implementeringsteknik som används hos de respondenter från 

verksamheter som har högst mognadsgrad inom AI. Respondenterna har svarat att det är en 

högre andel push, än pull och att majoriteten använder en blandning av de båda. 
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Figur 12. Enkätsvar: Push och blandning av push och pull används mest bland de respondenterna från verksamheter med 

högst mognadsgrad inom AI 

 

Figur 13 nedan visar implementeringsteknik hos de respondenter från verksamheter som har 

högst mognadsgrad inom AI. Inkrementell, radikal eller en blandning? 
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Figur 13. Enkätsvar: Mognadsgrad mot implementationssätt 

 

Figur 14 nedan visar hur högt förtroende för AI respondenter från verksamheter som har högst 

mognadsgrad har. Resultatet visar att det finns en stor tilltro för AI och till och med de som inte 

har börjat planering har en tilltro för AI. 
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Figur 14. Enkätsvar: Högt förtroende för AI bland respondenterna 

 

I figur 15 visas om respondenterna hos de avancerade verksamheterna tycker att de har en bra 

datakvalité. Majoriteten av respondenterna instämmer och menar att det är god kvalitet på 

verksamhetens data. 
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Figur 15. Enkätsvar: Datakvalité hos de avancerade verksamheterna 

 

Resultatet i figur 16 visar att de respondenter från verksamheter som har högst mognadsgrad 

inom AI använder sig av molntjänster för databearbetning.  

 

 

Figur 16. Enkätsvar: Användning av molnplattformar bland de avancerade verksamheterna 

 

I figur 17 nedan visas att respondenterna som jobbar strukturerat med att bearbeta och 

konsolidera intern information att majoriteten instämmer, i till exempel data warehouse. 
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Figur 17. Enkätsvar: Väl bearbetade data bland de avancerade verksamheterna 

 

De respondenter från verksamheter som har högst mognadsgrad inom AI använder sig till 

mestadels av interna data med lite externa data. Resultatet visas nedan i figur 18. 

 

 

Figur 18. Enkätsvar: Interna data hos de avancerade verksamheterna 
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De respondenter från verksamheter som har högst mognadsgrad inom AI svarade i majoritet att 

de använder en blandning av både interna och externa datakällor. Resultatet visas i figur 19 

nedan. 

 

 

Figur 19. Enkätsvar: Blandning av både interna och externa datakällor hos de avancerade verksamheterna 

 

En klar majoritet av respondenterna instämmer inte alls i att de enbart använder sig av extern 

information. Respondenternas svar resulterade i figur 20 nedan.  

 

 

Figur 20. Enkätsvar: Endast extern information 
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De respondenter från verksamheter som har högst mognadsgrad inom AI instämmer i att de har 

enkel tillgång av data. I figur 21 visas resultatet att majoriteten har en enkel tillgång av data. 

 

 

Figur 21. Enkätsvar: Enkel tillgång av data hos de avancerade verksamheterna 

 

Trots att stora mängder eller strömmande data är svårhanterligt svarade de respondenter från 

verksamheter som har högst mognadsgrad inom AI att de arbetar med dessa typer av data. 

Resultatet i figur 22 nedan visar hur dessa respondenter svarade. 
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Figur 22. Enkätsvar: Stora mängder eller strömmande data hos de avancerade verksamheterna 

 

Figur 23 visar resultatet av de respondenter från verksamheter som har högst mognadsgrad 

inom AI som instämmer i att de använder en plattform för databearbetning.  

 

 

Figur 23. Enkätsvar: Plattform för databearbetning hos de avancerade verksamheterna 
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I figur 24 visas respondenternas svar om deras verksamheter satsar på kompetens av AI. 

Resultatet nedan visar svaren från samtliga respondenter förutom de som inte planerar att 

använda AI. 

 

 

Figur 24. Enkätsvar: Satsning på AI 
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5.  DISKUSSION 

I detta kapitel sätts empirin i förhållande till den teoretiska referensramen. Först diskuteras 

och presenteras de samlade lösningsförslagen som är branschöverskridande. Vidare beskrivs 

vilka typer av AI som företag bör implementera som är branschspecifika. 

 

5.1. Klyftan för att få förtroendet 

I teorin förklaras modellen av Moore (1999) om att korsa klyftan. Modellen kan kopplas till hur 

respondent A beskriver problematiken med att det finns ett för svagt förtroende för AI när det 

kommer till diagnostiseras med hjälp av AI. Som ett lösningsförslag till detta kan företag i 

branscher med ett svagt förtroende använda sig av modellens steg. Företagen måste först nischa 

sin AI så kunderna kan enkelt förstå vad AI är till för och hur det kan förbättra deras upplevelse. 

Efter avgränsningen bör företaget etablera sin AI på marknaden, med hjälp av resultat som 

bekräftar en förbättrad upplevelse. Om företaget har lyckats med AI som är etablerat på 

marknaden och dessutom i detta fall hjälper läkare med diagnostisering, kan det räknas som en 

lyckad implementation. Denna teori används på mer användningsområden än diagnostisering. 

 

5.2. AI får inte vara ett mål, AI ska vara ett verktyg  

En punkt som har genomlyst alla intervjuer och i marknadsanalysen är att AI inte får vara ett 

mål att skaffa förutom i PR- eller forskningssyfte. Tanken bakom AI är att det ska vara ett 

verktyg för att hjälpa företagen att uppnå deras affärsmål. Det är därför viktigt att företagen har 

god förståelse för sin organisation. Detta är någonting som är viktigt runt själva begreppet AI. 

Företaget kan ha hur bra datahantering som helst, men utan förståelse om vad AI-syfte är, 

kommer AI inte att tillföra någonting för företaget. Dessutom visade enkätundersökningen att 

de företag som har kommit längst med deras AI-utveckling har använt sig mer av en push-

strategi, när det är ledningen på företaget som har förespråkat och ”pushat” igång företagets AI-

utveckling. Eftersom ledningen på företaget bör ha mest kunskap om organisationens affärsmål 

bör de därför vara mest lämpade till att avgöra var AI i deras organisation kan göra störst nytta. 

Det gäller för företagsledningen att hitta den AI-lösning som kan vara mest lönsam för 

företaget, det kan handla om bättre kundrelationer med hjälp av en chattbott eller effektivisera 

en process med hjälp av returlogistik. Det gäller att identifiera ett problem som kan göras bättre 
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med hjälp av AI. Studien av Microsoft visade däremot att det var en blandning av push och pull 

som resulterade i högre mognadsgrad för företaget. Det antyder att pull-strategin är det minst 

lönsamma sättet att gå. En full push-strategi eller en blandning av både push och pull är de mest 

lämpade sätten, då både ledningen och IT-avdelning är överens om var AI ska implementeras 

för att uppnå företagets affärsmål på bästa sätt. Det är därmed viktigt att förstå målet med 

företagets AI.  

 

Ett av exempel på det här tankesättet är detaljhandelns huvudproblem att de har för få pålitliga 

kunder. Detaljhandeln ser då AI som ett verktyg för att uppnå deras mål om att nå fler pålitliga 

kunder, genom personaliserade erbjudanden till kunden eller med chattbottar för att öka 

kundnöjdheten.  

 

Ett annat exempel är kommunen som enligt respondent E satte upp sensorer i alla hus för att 

kontrollera elförbrukningen i huset. Deras mätare fungerade felfritt men tankesättet bakom var 

felaktigt. Sensorerna hade samlat upp fel typ av data och visade sig vara irrelevant i slutändan. 

Kommun blev med tiden tvingade till att sätta upp nya sensorer, som samlade upp annan data. 

Det räcker därför inte med att förstå vad målet är med din AI, utan företaget måste även ha rätt 

typ utav data för att kunna skapa AI. 

 

5.3. Titta inte bara på resultatet utan även implementationsfasen 

Företagen idag tittar gärna på hur andra företag och organisationer har implementerat för typ 

av AI och vill gärna härma det till sin egen organisation. Problemet som vi läste med Trelleborg 

och Kungsbacka var att Kungsbacka kommun såg att Trelleborg hade lyckats bra med deras AI 

implementation och ville därför skaffa deras AI-system. De misslyckades med att göra en bra 

implementation eftersom det var ett för litet förtroende bland användarna av systemet. 

Kungsbacka fokuserade alldeles för mycket på att få systemet till att fungera och la ingen tanke 

på hur de anställda skulle hantera det, vilket resulterade i uppsägningar. Det är därför viktigt att 

lägga stor vikt på hur man ska implementera. Kungsbacka hade behövt göra en mer 

inkrementell implementering, med mer av ett fokus på den anställdes utbildning och vad som 

kommer hända efter implementationen. Enligt teorin ska då missnöjet bland de anställda minska 

och Kungsbacka hade inte behövt anställa nytt folk. Studiens enkätundersökning visade även 
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att de företagen som hade använt sig av en inkrementell implementeringsfas hade kommit 

längre i deras AI-utveckling. 

 

5.4. Problem med tillit i implementationsfasen rädsla/för lite förtroende för AI 

Enkätundersökning visade att de som är mest avancerade inom AI, har störst tro på AI i 

framtiden, vilket inte är konstigt. För att företags anställda ska ha en tro för ett verktyg är det 

viktigt att utbilda folk inom ämnet. Det stämmer även överens med Microsofts studie som 

visade att de mest avancerade företagen inom AI hade hög tilltro till AI. Hur ska då företaget 

öka deras förtroende för AI? Respondenten A ansåg att med tiden kommer förtroendet öka för 

AI. Med tiden kommer man kunna se resultaten av AI och folk är alltid ute efter det bästa 

resultatet. Det är därför viktigt att utbilda sin personal inom AI för att personalen ska förstå 

vikten av AI. Därmed kan de jobba mot en framtid där AI är ett viktigt verktyg i företagets 

processer. De anställda på företaget bör därför ha goda kunskaper inom AI och förstår vad det 

kan skapa för möjligheter. Om förtroendet ökar för AI kommer också företagets chanser att 

lyckas med AI att öka. 

 

5.5. Bra datahantering kopplat till AI 

För att lyckas med AI-implementation måste det finnas bra datahantering från början. 

Enkätundersökningen påvisade att de företagen som har kommit längst med deras AI-

utveckling har strukturerad och lättillgänglig datahantering. Det överensstämmer med 

marknadsanalysen som gjordes i teorikapitlet. Företagen bör använda sig av alla datakällor som 

finns tillgängliga, det vill säga både externa och interna datakällor. De företagen som har 

kommit längst med deras AI-utveckling använder sig av verktyg som data warehouse och 

molntjänster som återigen instämmer med marknadsanalysen i teorikapitlet.  

 

5.6. Branschspecifika typer av AI verksamheter bör implementera 

I tabellen nedan visas branscherna med respektive förslag för typer av AI som verksamheter 

inom den branschen bör implementera. 
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Bransch: Branschspecifika typer av AI företag bör implementera: 

Offentliga sektorn Chatbottar 

Ärendehanteringssystem 

Resursoptimering 

Bank- och 

försäkringsbranschen 

Chatbottar 

Kundscoring 

Personalisering 

Prisoptimering 

Knowledge management 

Analys av ostrukturerad text 

Analys av tal 

Fraud detection 

Resursoptimering 

 

Detaljhandeln Chatbottar 

Kundscoring 

Personalisering 

Prisoptimering 

Knowledge management 

Analys av ostrukturerad text 

Analys av tal 

Resursoptimering 

 

Skogsindustrin Returlogistik 

Kontroll av skogskvalité 

Analys av tal  

Prediktivt underhåll i form av IoT och bild och ljudanalys 

Knowledge management 

Kartrouting 

Resursoptimering 

Tillverkningsindustrin Analys av tal  

Prediktivt underhåll i form av IOT och bild och ljudanalys 
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Knowledge management 

Kartrouting 

Resursoptimering 

Tabell 1. Branschspecifika typer av AI 
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6. SLUTSATS 

I detta kapitel diskuteras om studiens frågeställningar och syfte har blivit uppnådda och 

avslutar med förslag till framtida forskning. 

 

Rapportens syfte var att skapa en förståelse för vad AI innebär inom de olika branscherna och 

ett lösningsförslag på hur företag kan tillgodogöra AI. Sammanfattat anser vi att syftet har 

besvarats, då vi har skapat en form av marknadsanalys på hur nuläget ser ut inom de olika 

branscher med hjälp av specifika fall i teorin, intervjuat experter och gjort en enkätundersökning 

för att kunna generalisera våra förslag. Vi har även skapat ett lösningsförslag som besvarar 

syftet att först ge allmänna råd och tips på hur företag idag kan förbättra deras chanser för att 

lyckas med AI. Vi har även gett branschspecifika tips och råd på vad de olika företagen ska 

skaffa för AI. 

 

Rapportens första forskningsfråga var: Hur långt har de olika industrierna kommit i sin 

planering och genomförande av AI? För att besvara det har vi studerat andra marknadsanalyser 

samt jämfört resultatet mot vår egna empiri- och teoridel. Där analyserade vi vad företagen gör 

bra och dåligt, vilka metoder och teorier som har fungerat bäst för de företagen som har hög 

mognadsgrad för AI. 

 

För att företagen ska få fram ett positivt resultat från deras AI besvarades den andra 

forskningsfrågan: Hur kan företagen i de olika branscherna nyttja möjligheterna med AI? 

Frågan förklaras och besvaras i diskussionen med stöd från empiridelen att det är viktigt att 

förstå vad AI som implementeras har för mål. Först då har AI en chans till att ge ett lyckat 

resultat. 

 

6.1. Förslag till framtida forskning 

Dessa designförslag har aldrig implementerats med vår specifika rådgivning och är därmed ett 

förslag på vidare forskning, det vill säga att faktiskt testa att implementera dessa förslag och se 

resultatet. 
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Som tidigare nämnt i studien är datahantering en grund för AI. Förslag till framtida forskning 

kan därför se över hur ett företag ska hantera deras datahantering ur ett vetenskapligt sätt. 

 

Denna studie har dessutom fokuserat på att ta upp väldigt många olika typer av AI, men går 

aldrig in på djupet och förklarar hur de olika typerna av AI fungerar och mer specifikt hur den 

typen av AI bör implementeras. Denna rapport skulle kunna ses som ett första steg och i nästa 

steg specificera hur en särskild typ av AI bör implementeras i de olika företagen för denna 

särskilda bransch. 
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